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พื้นท่ี 28.00 ตารางกโิลเมตร

ประชากรท้ังหมด 17,995 คน
ชาย 8,726 คน
หญงิ 9,269 คน

                                                                              สํานักงานเทศบาลเมอืงสระแกว
                                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560
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เทศบาลเมอืงสระแกว
เขต/อําเภอ เมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

**************
เลขท่ี 109 ถนนเทศบาล 2 แขวง/ตําบล สระแกว

  เขต/อําเภอ เมอืงสระแกว  จังหวัดสระแกว 27000

ขอมูลจากงานทะเบยีนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน



ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสระแกว  ผูทรงเกยีรติ
บัดนี้  ถงึเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลเมอืงสระแกว   จะไดเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลเมอืงสระแกว อีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนัน้  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลเมอืงสระแกว  จงึขอช้ีแจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนนิการในป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
     1. สถานะการคลัง
         1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป    ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2560
เทศบาลเมอืงสระแกว  มสีถานะการเงนิดังนี้

1.1.1 เงนิฝากธนาคารทัง้ส้ิน 118,509,165.50 บาท
1.1.2 เงนิสะสม 101,266,354.63 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงนิสะสม 39,567,414.54 บาท

         1.2 เงนิกูคงคาง 27,913,590.60 บาท
     2. การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ 2560 (ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560)

(1) รายรับจรงิทัง้ส้ิน 131,492,127.69 บาท  ประกอบดวย
     หมวดภาษอีากร 12,611,122.23 บาท
     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 3,790,772.40 บาท
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 729,077.12 บาท
     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 2,065,287.05 บาท
     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 174,864.00 บาท
     หมวดรายไดจากทุน 69,620.00 บาท
     หมวดภาษจัีดสรร 47,967,743.89 บาท
     หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 64,083,641.00 บาท
(2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,735,204.39 บาท
(3) รายจายจรงิ  จํานวน 95,025,054.40 บาท  ประกอบดวย
      งบกลาง บาท
      งบบุคลากร (หมวดเงนิเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว) บาท
      งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

บาท
      งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง) บาท
      งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) บาท
      งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) บาท
(4) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค บาท
(5) มีการจายเงนิสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

*****************

17,566,209.43

7,525,500.00
1,623,504.39

566,200.00

36,270,814.76

30,669,480.21
2,993,050.00

-



     3. งบเฉพาะการ (ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560)
          ประเภทกิจการ   สถานขีนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายรับจรงิ 823,635.73 บาท รายจายจริง บาท
  กําไรสุทธิ จํานวน บาท
  เงนิฝากธนาคารทัง้ส้ิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน บาท

          ประเภทกิจการ   สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงสระแกว
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายรับจรงิ 8,351,926.97 บาท รายจายจริง บาท
  กูเงนิจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ จํานวน บาท
  ยมืเงนิสะสมจากเทศบาล จํานวน บาท
  กําไรสุทธิ จํานวน บาท
  เงนิฝากธนาคารทัง้ส้ิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน บาท
  ทรัพยจํานํา  จํานวน 4,745 ราย จํานวน บาท

52,786,184.17

1,577.90
78,124,469

70,979.68
263,148.99

1,936,376.94

4,982,419.02
-
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752,656.05



2.1 รายรับ
รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายไดจัดเก็บเอง
  หมวดภาษอีากร 15,498,535.02 12,491,250 13,356,600
  หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 4,421,706.82 4,960,870 6,158,800
  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 1,403,976.88 1,540,000 1,554,000
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 1,718,780.47 1,800,000 2,366,000
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 241,975.00 511,100 311,100
  หมวดรายไดจากทุน - 5,000 5,000

รวมรายไดจัดเก็บเอง 23,284,974.19 21,308,220 23,751,500
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.
  หมวดภาษจีัดสรร 62,245,724.61 60,030,000 62,730,000

รวมเงนิรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหอปท. 62,245,724.61 60,030,000 62,730,000
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท.
  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 56,798,232.00 77,917,260 81,810,400

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 56,798,232.00 77,917,260 81,810,400
รวม 142,328,930.80 159,255,480 168,291,900

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

รายรับ
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คําแถลงงบประมาณ



2.2 รายจาย
จายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจากงบประมาณ
  งบกลาง 9,854,318.32 27,071,100 28,649,300
  งบบุคลากร (หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และ 48,446,599.36 54,020,800 57,300,100
คาจางช่ัวคราว)
  งบดําเนนิงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 49,212,973.16 55,220,820 59,281,800
และหมวดคาสาธารณูปโภค
  งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง) 10,627,493.00 12,731,260 12,502,700
  งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) - -
  งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) 9,227,000.00 10,211,500 10,558,000

รวมรายจายจากงบประมาณ 127,368,383.84 159,255,480 168,291,900

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

รายจาย

คําแถลงงบประมาณ

เทศบาลเมอืงสระแกว
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ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ดานบรหิารท่ัวไป
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,112,200
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,290,700
ดานบรกิารชุมชนและสังคม
  แผนงานการศกึษา 60,327,000
  แผนงานสาธารณสุข 6,047,000
  แผนงานเคหะและชุมชน 36,962,000
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,503,700
  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,209,000
ดานการเศรษฐกจิ
  แผนงานการพาณชิย 191,000
ดานการดําเนนิงานอื่น
  แผนงานงบกลาง 28,649,300

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 168,291,900

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

ดาน ยอดรวม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย



แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบบุคลากร 17,801,400
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง) 4,260,000
  เงินเดอืน (ฝายประจํา) 13,541,400
งบดําเนนิงาน 7,800,700
  คาตอบแทน 890,700
  คาใชสอย 4,418,500
  คาวัสดุ 1,191,500
  คาสาธารณูปโภค 1,300,000
งบลงทุน 485,100
  คาครุภัณฑ 485,100
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง -
งบรายจายอื่น -
  รายจายอื่น -
งบเงินอุดหนุน 25,000
  เงินอุดหนุน 25,000

รวม 26,112,200
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งบ
งาน

งานบรหิารท่ัวไป

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

รวม

309,900 124,000 51,200
309,900 124,000 51,200

520,000 306,000 365,500
1,240,000

8,783,600 3,799,600 5,218,200
4,260,000

งานวางแผนสถติแิละวิชาการ งานบรหิารงานคลัง

312,200 148,000 430,500
2,968,500 785,000 665,000

4,523,600 3,799,600 5,218,200
5,040,700 1,299,000 1,461,000

60,000

25,000
25,000

14,134,200 5,222,600 6,755,400



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร 3,286,400
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา) 3,286,400
งบดําเนนิงาน 1,501,600
  คาตอบแทน 217,000
  คาใชสอย 430,000
  คาวัสดุ 820,000
  คาสาธารณูปโภค 34,600
งบลงทุน 502,700
  คาครุภัณฑ 502,700
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง -
งบรายจายอื่น -
  รายจายอื่น -
งบเงินอุดหนุน -
  เงินอุดหนุน -

รวม 5,290,700
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งานเทศกจิ งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย

360,000 2,926,400

360,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

รวม

35,000

302,600
80,000
65,000

150,000
7,600

35,000
27,000

467,700
467,700

2,926,400
1,199,000

137,000
365,000
670,000

697,600 4,593,100



แผนงานการศกึษา

งบบุคลากร 23,513,500
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา) 23,513,500
งบดําเนนิงาน 25,927,200
  คาตอบแทน 63,200
  คาใชสอย 15,008,200
  คาวัสดุ 9,915,800
  คาสาธารณูปโภค 940,000
งบลงทุน 958,300
  คาครุภัณฑ 558,300
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 400,000
งบรายจายอื่น
  รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน 9,928,000
  เงินอุดหนุน 9,928,000

รวม 60,327,000
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อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

งานศกึษาไมกําหนดระดับ รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการศกึษา

1,649,400 21,864,100
323,400 25,603,800

1,649,400 21,864,100

176,000 9,739,800
940,000

49,400 13,800
98,000 14,910,200

400,000

958,300
558,300

9,928,000
1,972,800 58,354,200 -

9,928,000

งานระดับกอนวัยเรยีน
และประถมศกึษา



แผนงานสาธารณสุข

งบบุคลากร 2,961,500
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา) 2,961,500
งบดําเนนิงาน 1,550,500
  คาตอบแทน 185,600
  คาใชสอย 1,093,000
  คาวัสดุ 221,500
  คาสาธารณูปโภค 50,400
งบลงทุน 935,000
  คาครุภัณฑ 685,000
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 250,000
งบรายจายอื่น -
  รายจายอื่น -
งบเงินอุดหนุน 600,000
  เงินอุดหนุน 600,000

รวม 6,047,000
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1,749,300 444,600 767,600

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

รวมงานศูนยบรกิารสาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุข

และสาธารณสุขอื่น
งานบรหิารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

133,600 42,000 10,000
330,000 140,000 623,000

1,749,300 444,600 767,600
500,100 218,500 831,900

813,700
88,600 32,700 563,700

36,500 36,500 148,500
50,400

300,000 300,000
2,638,000 995,800 2,413,200

300,000 300,000

250,000

88,600 32,700



แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 3,828,300 708,100 8,072,100
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา) 3,828,300 708,100 8,072,100
งบดําเนนิงาน 4,929,800 2,375,000 19,415,800
  คาตอบแทน 179,800 45,000 363,800
  คาใชสอย 1,895,000 1,785,000 11,800,000
  คาวัสดุ 2,855,000 545,000 7,000,000
  คาสาธารณูปโภค 252,000
งบลงทุน 8,923,900 9,474,100
  คาครุภัณฑ 198,900 749,100
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 8,725,000 8,725,000
งบรายจายอื่น
  รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนุน 4,007,200

รวม 17,682,000 3,083,100 36,962,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอย

87,000 52,000
135,000 7,985,000

1,213,500 2,322,200
302,000 11,809,000

รวม
และส่ิงปฏกูิล

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

1,213,500 2,322,200

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ

1,555,700 14,641,200

40,200 510,000
40,200 510,000

80,000 3,520,000
252,000



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 1,665,200
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา) 1,665,200
งบดําเนนิงาน 1,691,000
  คาตอบแทน 100,000
  คาใชสอย 1,491,000
  คาวัสดุ 100,000
  คาสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 147,500
  คาครุภัณฑ 147,500
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
  รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนุน

รวม 3,503,700
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

งานสงเสรมิและสนับสนุนความแขมแข็งชุมชน รวม

100,000

147,500
147,500

1,665,200

1,665,200
1,691,000
100,000

1,491,000

3,503,700



แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา)
งบดําเนนิงาน 1,204,000
  คาตอบแทน
  คาใชสอย 1,200,000
  คาวัสดุ
  คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
  คาครุภัณฑ
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
  รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน 5,000
  เงินอุดหนุน 5,000

รวม 1,209,000
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อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

งานกฬีาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

164,000 1,040,000

160,000 1,040,000

4,000

5,000
5,000

164,000 1,045,000



แผนงานการพาณิชย

งบบุคลากร
  เงินเดอืน (ฝายการเมอืง)
  เงินเดอืน (ฝายประจํา)
งบดําเนนิงาน 191,000
  คาตอบแทน
  คาใชสอย 135,000
  คาวัสดุ 56,000
  คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
  คาครุภัณฑ
  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
  รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนุน

รวม 191,000
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เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

งานโรงฆาสัตว รวม

191,000

56,000

191,000

135,000

รายจายตามงานและงบรายจาย



งบกลาง

งบกลาง 28,649,300
  งบกลาง 28,649,300

รวม 28,649,300  -15-

งานงบกลาง รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

งบ
งาน

28,649,300
28,649,300

28,649,300



โดยที่เปนการสมควรตัง้งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จงึอาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 62
และมาตรา 65 จงึตราเทศบัญญัตขิึ้นไว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมอืงสระแกว  และโดยความ
เห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดสระแกว  ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัต ิ นี้เรียกวา เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 2 เทศบัญญัต ิ นี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น

บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรร  และหมวด

เงนิอุดหนุนทั่วไป  เปนจํานวนเงนิรวมทัง้สิ้น บาท  โดยแยกรายละเอยีดตาม
แผนงานไดดังนี้

ดานบรหิารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานดานการศกึษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการเศรษฐกจิ
แผนงานการพาณชิย

ดานการดําเนนิงานอื่น
แผนงานงบกลาง
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

36,962,000
3,503,700
1,209,000

191,000

168,291,900

เทศบาลเมอืงสระแกว

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น

แผนงาน

28,649,300

183,012,400

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

60,327,000
6,047,000

26,112,200
5,290,700

ยอดรวม

168,291,900



          ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากเงนิรายได  เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น
บาท  ดังนี้

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีเมอืงสระแกว  ปฏบิัตกิารเบกิจายเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ ให
เปนไปตามระเบยีบการเบกิจายเงนิของเทศบาล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีเมอืงสระแกว  มหีนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้

(ลงนาม)

14,720,500

  งบบุคลากร (หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว)
  งบดําเนนิงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  และหมวดคาสาธารณูปโภค)
  งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง)
  งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
  งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน)

ผูวาราชการจังหวัดสระแกว

53,000
7,953,200

-
14,720,500

เห็นชอบ

(นายกลาณรงค    พงษเจริญ)

(นายตระกูล    สุขกุล)
นายกเทศมนตรีเมอืงสระแกว

(ลงนาม)

รวมรายจาย

ยอดรวม

3,270,000

งบ

ประกาศ  ณ  วันที่         เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ. 2560

1,869,300
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1,575,000
  งบกลาง



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

8,544,596.23 9,399,030.84 11,636,242.97 8,600,000 %
355,308.55 407,197.97 524,665.05 400,000 %

2,614,744.00 3,316,193.00 3,070,617.00 3,200,000 %
264,300.00 271,275.00 267,010.00 291,250 %

11,778,948.78 13,393,696.81 15,498,535.02 12,491,250

474,660.00 487,440.00 479,358.00 522,720 %

16,596.70 18,071.10 15,199.90 18,000 %
30.00 240.00 0.00 200 %
0.00 0.00 0.00 1000 %

30,036.00 29,323.00 14,630.00 35,000 %
1,366,938.00 1,345,115.00 1,263,690.00 1,400,000 %

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 %

26,400.00 22,000.00 23,200.00 25,000 %
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     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและการจําหนายเน้ือสัตว -100.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแกว
อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

     ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 2.33 8,800,000

รายรับจรงิ ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษีอากร

     อากรการฆาสัตว 221.58 936,600

รวมหมวดภาษีอากร 13,356,600

     ภาษีบํารุงทองท่ี 5.00 420,000
     ภาษีปาย 0.00 3,200,000

       -คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 87,645 บาท (ป 2560) 280,700
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 18,000

หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต

       -คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 435,075 บาท (ป 2560) 1,403,100

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 200

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5.71 37,000
     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต 100.00 1,000

1,400,000
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรอืส่ิงปฏกิูล 0.00 0
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรอืสะสมอาหาร

-4.00 24,000



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแกว

อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

รายรับจรงิ ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 150 %

10,800.00 11,600.00 15,400.00 16,200 %

18,230.00 18,250.00 17,740.00 18,500 %
42,320.00 49,180.00 56,860.00 44,000 %

0.00 0.00 2,500 %
0.00 0.00 42,500 %
0.00 0.00 5,000 %
0.00 5,908.00 6,310.00 5,500 %

2,339,295.50 2,174,302.00 1,952,938.00 2,200,000 %
0.00 150.00 0.00 7,000 %
0.00 0.00 1,000 %

151,450.00 261,200.00 145,250.00 261,000 %
0.00 0.00 1,000 %

25,740.00 1,000 %

0.00 640.00 740.00                  1,000 %
0.00 5,160.00 13,760.00                 3,000 %
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     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง

100.00 1,000

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร
     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน

1,000
3,000

0.00
0.00

     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 2.27 2,250,000
     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 42.86 10,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 354.55 200,000

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 0.00 5,500
     คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 100.00 0

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉดีวัคซนี/ใบรับรองการฉดีวัคซนี 100.00 0
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา 100.00 0

33.33 200
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรอืแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

-69.14 5,000

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 261,000
     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต 100.00 1,000

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการปองกันและระงับอัคคภัีย 100.00 1,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 18,500

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

 -18-
รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแกว

อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

รายรับจรงิ ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษีอากร 0.00 0.00 5,000 %
0.00 0.00 1,000 %
0.00 17,760.00 9,660.00                15,000 %

37,200.00 121,372.00 256,025.92 120,000 %
0.00 0.00 500 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 5,000 %

0.00 104,100.00 140,000 %

14,000.00 20,000.00 16,000.00 25,000 %

2,500.00 1,500.00 1,000.00 4,000 %
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 %
8,470.00 9,780.00 2,050.00 9,000 %
3,855.00 4,450.00 5,975.00 5,000 %

111,800.00 125,400.00 6,820.00 10,000 %

4,695,321.20 4,743,841.10 4,421,706.82 4,960,870
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รวมหมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 6,158,800

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 5,000
     คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 10,000

     คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน 0.00 10,000
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11.11 10,000

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายโรคพษิสุนัขบา 100.00 0

     คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร
ในครัว หรอืพื้นท่ีใด ซึ่งมพีื้นท่ีเกนิ 200 ตารางเมตร -20.00 20,000

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรอืทางสาธารณะ -50.00 2,000

     คาปรับอ่ืน ๆ 0.00 100

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกจิการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ

-21.43 110,000

     คาปรับผูกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย 100.00 500

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏกิูล หรอืมูลฝอย 100.00 5,000

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น -33.33 10,000
     คาปรับการผดิสัญญา -54.17 55,000

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายสาธารณสุข 100.00 0
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแกว

อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

รายรับจรงิ ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษีอากร

210,700.00 160,000.00 240,000.00 240,000 %
1,360,346.08 1,303,532.04 1,163,976.88 1,300,000 %

1,571,046.08 1,463,532.04 1,403,976.88 1,540,000

1,466,486.26 1,340,922.93 1,718,780.47 1,800,000 %
0.00 0.00 0.00 0 %

1,466,486.26 1,340,922.93 1,718,780.47 1,800,000

0.00 0.00 0.00 5,000 %

0.00 0.00 0.00 100 %

356,800.00 610,600.00 159,000.00 300,000 %

4,930.00 6,035.00 5,790.00 5,000 %

0.00 0.00 570.00 1,000 %

53,496.04 252,880.36 76,615.00 200,000 %
415,226.04 869,515.36 241,975.00 511,100
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     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ -50.00 100,000
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 311,100

     คาจําหนายแบบพมิพและคํารอง 0.00 5,000

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 1,000

     เงนิท่ีมผีูอุทิศให 0.00 100

     คาขายแบบแปลน -33.33 200,000

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 2,366,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
0.00 5,000     จําหนายเศษของ

     เงนิชวยเหลอืจากสถานธนานุบาล 31.44 2,366,000
     เงนิชวยเหลอืทองถิ่นจากกจิการเฉพาะการ 0.00 0

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,554,000

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย

     คาเชาหรอืบริการสถานท่ี 5.83 254,000
     ดอกเบ้ีย 0.00 1,300,000

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแกว

อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

รายรับจรงิ ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษีอากร

15,100.00 4,761.00 0.00 5,000 %
15,100.00 4,761.00 0.00 5,000

0.00 1,184,679.76 979,121.33 1,000,000 %

30,790,458.65 30,808,110.86 32,201,460.62 30,000,000 %

11,155,407.51 7,205,399.79 7,162,632.34 7,000,000 %

216,789.26 287,594.68 194,751.94 250,000 %

1,693,353.27 3,680,962.27 3,619,204.69 3,500,000 %

2,238,962.33 6,341,214.46 7,784,939.13 5,000,000 %

99,998.19 94,632.66 115,501.74 100,000 %

270,048.10 182,142.85 123,178.82 180,000 %

15,725,350.00 14,634,300.00 10,064,934.00 13,000,000 %

0.00 0.00 0 %
62,190,367.31 64,419,037.33 62,245,724.61 60,030,000
82,132,495.67 86,235,306.57 85,530,698.80 81,338,220
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รวมหมวดภาษีจัดสรร 62,730,000

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน

0.00 13,000,000

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0

รวมเงนิรายได 86,481,500

     คาภาคหลวงแร 0.00 100,000

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 0.00 180,000

     ภาษีสุรา 0.00 3,500,000

     ภาษีสรรพสามติ 32.00 6,600,000

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 1.43 7,100,000

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 250,000

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 1,000,000

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 3.33 31,000,000

รวมหมวดรายไดจากทุน 5,000
หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายไดจากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 5,000
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแกว

อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

รายรับจรงิ ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษีอากร

52,588,241.00 57,156,619.00 56,798,232.00 77,917,260 %

52,588,241.00 57,156,619.00 56,798,232.00 77,917,260
134,720,736.67 143,391,925.57 142,328,930.80 159,255,480

หมายเหตุ   ประมาณการรายรับ ตัง้รับยอดเงนิรวมท้ังปโดยประมาณการใกลเคยีงกับปงบประมาณท่ีผานมา ซึ่งถอืปฏบัิตติามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงประมาณ  พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมทุกหมวด 168,291,900

     เงนิอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกจิ
ถายโอนเลอืกทํา

5.00 81,810,400

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป 81,810,400

หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป
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   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมเก็บขนขยะมูลฝอย 1,400,000
   ประมาณการเทากับปท่ีแลว

คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต 1,000
   ประมาณการเทากับปท่ีแลว
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 37,000

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 200

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

คาธรรมเนยีมโรงพักสัตว 280,700
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 18,000

ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 8,800,000
   ตัง้ไวตามทะเบียนคุมผูอยูในขายท่ีจะตองชําระภาษี

หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 6,158,800
คาธรรมเนยีมโรงฆาสัตว 1,403,100
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว

   ตัง้ไวตามทะเบียนคุมผูอยูในขายท่ีจะตองชําระภาษี
อากรการฆาสัตว 936,600
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว

168,291,900

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น
รายไดจัดเก็บ

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว  จังหวัดสระแกว

ภาษีบํารุงทองท่ี 420,000
   ตัง้ไวตามทะเบียนคุมผูอยูในขายท่ีจะตองชําระภาษี
ภาษีปาย 3,200,000

หมวดภาษอีากร 13,356,600



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

 -25-

   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร 1,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3,000

   ประมาณการเทากับปท่ีแลว

คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมอืง

1,000

   ประมาณการเทากับปท่ีแลว

คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 261,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการปองกันและระงับอัคคภัีย 1,000

   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต 1,000
   ประมาณการเทากับท่ีลวงมาแลว

คาธรรมเนยีมกําจัดขยะมูลฝอย 2,250,000
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมอื่น ๆ 10,000

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว

คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 18,500
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 200,000

คาธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณชิย 5,500

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมปด โปรย ตดิตัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพื่อการโฆษณา 5,000
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดนอยกวาปท่ีลวงมา

คาธรรมเนยีมในการออกหนังสอืรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

24,000

   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว  โดยคดิจาก
ฐานขอมูลในทะเบียนสถานประกอบการ

คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการตัง้สุสานและฌาปนสถาน 200
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คาใบอนุญาตอื่นๆ 10,000

   ตัง้รับสําหรับรองรับการขออนุญาตประกอบการพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก
พ.ศ. 2558

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสยีง 5,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

คาใบอนุญาตใหตัง้ตลาดเอกชน 10,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,000

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาใบอนุญาตจําหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 2,000
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดใกลเคยีงกับรายรับจริงปท่ีลวงมาแลว

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 110,000
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว
หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมพีื้นท่ีเกนิ 200 ตารางเมตร

20,000

   ประมาณการเทากับปท่ีแลว
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏกิูล หรือมูลฝอย 5,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย 500
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาปรับอื่น ๆ 100

   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาปรับการผดิสัญญา 55,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายโรคพษิสุนัขบา                        -
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 10,000

คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายสาธารณสุข                        -
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 31,000,000
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว

หมวดภาษจัีดสรร 62,730,000
ภาษีและคาธรรมเนยีมรถยนตและลอเลื่อน 1,000,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว

คาขายทอดตลาดทรัพยสนิ 5,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว

หมวดรายไดจากทุน 5,000

   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว

คาขายแบบแปลน 200,000
   ประมาณการใกลเคยีงกับรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว
คาจําหนายแบบพมิพและคํารอง 5,000

   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว
เงนิท่ีมผีูอุทิศให 100
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 311,100

คาจําหนายเศษของ 5,000

   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 2,366,000

เงนิชวยเหลอืจากสถานธนานุบาล 2,366,000

คาเชาหรือบริการสถานท่ี 254,000
   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
ดอกเบ้ีย 1,300,000

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 1,554,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ประมาณการสูงกวารายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว  โดยประกอบดวย
1. เงนิอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาท่ี   เปนจํานวนเงนิ 32,470,000  บาท
2. เงนิอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนนิการตามภารกจิถายโอนเลอืกทํา  เปนจํานวนเงนิ 49,340,400  บาท 
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เงนิอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาท่ีและภารกจิถายโอน
เลอืกทํา

81,810,400

   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 81,810,400

คาภาคหลวงปโตรเลยีม 180,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว
คาธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนติกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ 13,000,000

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
คาภาคหลวงแร 100,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว

ภาษีสุรา 3,500,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว
ภาษีสรรพสามติ 6,600,000

   คาดการณวาปนี้จะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีลวงมาแลว
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 250,000
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 7,100,000



ป 2558 ป 2559

954,000 954,000 0 %

312,000 312,000 0 %

312,000 312,000 0 %

306,000 306,000 0 %

2,376,000 2,376,000 0 %

4,260,000 4,260,000

2,940,747.66 2,923,253.73 -0.36 %

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
เงนิเดอืนพนักงาน 599,520 2,993,880 2,983,100

2,376,000 2,376,000

รวมเงนิเดอืน (ฝายการเมอืง) 659,000 4,260,000 4,260,000

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 40,000 312,000 312,000

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

57,000 306,000 306,000

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 126,000 954,000 954,000

เงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
รองนายก

40,000 312,000 312,000
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งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายการเมอืง)

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป

รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

396,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

162,219 214,200 9.75 %
190,331 260,700 -6.61 %
601,030 211,460 6.46 %

0 0 0 %
1,616,838.64 734,628.3 0 %

154,990 53,097.65 0 %
5,666,156.3 4,397,339.68
9,926,156.3 8,657,339.68

18,562.5 14,625 0 %

1,260 4,200 -25 %

222,000 208,000 -24.35 %
30,047.5 30,316.25 8.4 %

0 0 0 %เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 663 0 0

คาเชาบาน 51,500 230,000 174,000
เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 6,502 95,200 103,200

คาเบ้ียประชุม 0 20,000 20,000

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 20,000 15,000

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 1,027,270 4,517,100 4,523,600
รวมงบบุคลากร 1,686,270 8,777,100 8,783,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 160,660 749,000 749,000
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 88,340 67,000 67,000

คาจางลูกจางประจํา 84,960 216,420 230,400
เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 2,088 0 0

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 44,102 218,400 239,700
เงนิประจําตําแหนง 47,600 272,400 254,400
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

271,870 257,141.25

248,265.12 1,107,974.75 17.67 %
111,870 28,650 414.29 %  -31-

85,883 0 41.83 %
0 130,545 0 %

15,270 5,400 0 %

16,430 6,000 0 %

421,810 258,585 0 %
โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/
หรือตางประเทศ

0 300,000 300,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 10,000 10,000

โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลา

0 0 0

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 700 300,000 425,500
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 0 52,500 270,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,000 1,315,500 1,548,000

รวมคาตอบแทน 58,665 365,200 312,200
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

37,425 0 0 %

0 0 2,757.14 %

0 0 0 %
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0 0 -75 %

132,214.12 126,852.28 -9.09 %
1,069,167.24 1,664,007.03

133,825 227,293 -66.1 %
55,560 16,910 25 %
39,805 29,905 0 %

629,480.31 113,195.3 -20 %
67,945.4 3,300 25 %วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 40,000 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0
วัสดุกอสราง 0 25,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 0 295,000 100,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 40,000 50,000

รวมคาใชสอย 6,700 2,128,500 2,968,500
คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 20,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 110,000 100,000

รายการคาใชจายในการเลอืกตัง้ 0 10,500 300,000

รายการจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม
 กระเชาดอกไมและพวงมาลา

0 10,000 10,000

โครงการออกบริการประชาชน
เคลื่อนท่ี

0 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

206,607.63 129,771.37 -3.23 %
58,750 119,300 15.38 %

1,191,973.34 639,674.67

1,229,248.68 1,106,184.29 -14.16 %
70,121.09 51,166.32 -9.09 %
41,965.67 21,557.42 0 %

119,161 163,589 33.33 %
1,460,496.44 1,342,497.03
3,993,507.02 3,903,319.98

0 18,000 0 %

0 288,000 1,966.32 %

โครงการจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร แบบ
ใชกระดาษ

0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 9,500 196,300

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนนิงาน 206,295.58 4,548,700 5,040,700
งบลงทุน

คาบริการไปรษณยี 19,106 120,000 160,000
รวมคาสาธารณูปโภค 124,244.03 1,370,000 1,240,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,923.09 55,000 50,000
คาบริการโทรศัพท 1,297.38 30,000 30,000

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 97,917.56 1,165,000 1,000,000

วัสดุคอมพวิเตอร 0 130,000 150,000
รวมคาวัสดุ 16,686.55 685,000 520,000

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 16,686.55 155,000 150,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 130,000 0 %
60,000 0 0 %

0 381,200 0 %  -34-

0 214,400 0 %

0 0 -100 %
86,400 0 0 %

1,293,000 0 0 %

0 159,735 0 %

98,400 0 0 %
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกลอง CCTV 0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ
โครงการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสยีง 0 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 0 0 0

โครงการจัดซื้อโตะหมูบูชา 0 6,500 0
โครงการจัดซื้อโตะอเนกประสงค 0 0 0

โครงการจัดซื้อโตะและเกาอ้ี
สําหรับหองประชุม (กองการศึกษา
เดมิ)

0 0 0

โครงการจัดซื้อโตะและเกาอ้ี
สําหรับหองประชุมสภาเทศบาล
เมอืงสระแกว

0 0 0

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 0 0 0
โครงการจัดซื้อตูสาขาโทรศัพท 0 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 48,150 0 %

0 39,590 0 %

0 0 100 %

0 0 159.63 %

19,000 0 0 %

1,556,800 1,279,075

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ
สิ่งกอสราง

รวมคาครุภัณฑ 0 48,200 309,900
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 32,200 83,600

โครงการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ
Multifunction ชนดิเลเซอร/ชนดิ
LED สี

0 0 0

โครงการจัดซื้อโทรทัศน 0 0 30,000
ครุภัณฑคอมพวิเตอร

โครงการจัดซื้อเคร่ืองมัลตมิเีดยี
โปรเจคเตอร

0 0 0

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ  ชนดิ
มอเตอรไฟฟา

0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 0
1,556,800 1,279,075

15,476,463.32 13,839,734.66

1,712,995.96 2,067,056.31 10.3 %
67,200 67,200 0 %
67,200 107,700 -14.85 %

190,220 463,580 1.16 %
5,340 0 0 %

858,000 744,000 0 %
21,420 0 0 %เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 52,480 0 0

เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 6,740 0 0
คาตอบแทนพนักงานจาง 85,520 720,000 720,000

เงนิประจําตําแหนง 11,200 121,200 103,200
คาจางลูกจางประจํา 23,260 492,200 497,900

เงนิเดอืนพนักงาน 219,360 2,186,100 2,411,300
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 25,060 67,200 67,200

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

รวมงานบรหิารทั่วไป 1,892,565.58 14,112,000 14,134,200
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 738,000 0
รวมงบลงทุน 0 786,200 309,900

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมอืงสระแกว (งานทาสี
ภายนอกอาคาร)

0 738,000 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

2,922,375.96 3,449,536.31
2,922,375.96 3,449,536.31

7,780 1,680 -66.67 %
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169,451 187,300 -35.38 %
4,240 7,170 -9.09 %

181,471 196,150

501,451.63 483,425.63 40.91 %

25,844 6,760 -40 %

72,382 0 0 %

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 100,000 60,000

โครงการเวทีประชาคมเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

0 50,000 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 425,800 600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 22,900 238,200 148,000
คาใชสอย

คาเชาบาน 22,900 195,000 126,000
เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 13,200 12,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 30,000 10,000

รวมงบบุคลากร 423,620 3,586,700 3,799,600
งบดําเนนิงาน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 423,620 3,586,700 3,799,600
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 30,780 0 %

0 0 -50 %

40,598.23 6,320 133.33 %
640,275.86 527,285.63
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50,153 68,500 0 %
12,450 2,253 0 %

999 0 0 %
19,463.3 34,026 100 %

3,200 2,900 -33.33 %
34,315.02 16,127.93 -35.06 %

81,490 141,405 0 %
202,070.32 265,211.93รวมคาวัสดุ 7,009.3 326,500 306,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 7,009.3 38,500 25,000
วัสดุคอมพวิเตอร 0 150,000 150,000

วัสดุกอสราง 0 0 8,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 45,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 3,000 3,000
วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 90,000 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 30,000 70,000
รวมคาใชสอย 0 615,800 785,000

โครงการเวทีประชาคมเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 10,000 5,000
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เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

 -29-

รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

7,000 51,940 0 %
7,000 51,940

1,030,817.18 1,040,587.56

0 0 100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %

7,700 0 0 %

0 80,000 0 %
0 0 100 %

โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพนิ่ง 0 0 0
โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพนิ่ง 0 0 90,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ
วทิยุ

0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนดิบานเลื่อน

0 38,400 0

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

โครงการจัดเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 34,000
โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 0 45,000 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนนิงาน 29,909.3 1,240,500 1,299,000
งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 60,000 60,000
รวมคาสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000

 -39-



ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

 -29-

รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

66,000 0 0 %

0 17,000 0 %
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19,000 0 0 %

92,700 97,000
92,700 97,000

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

รวมรายจายอื่น 0 0 0
รวมงบรายจายอื่น 0 0 0

รายจายอื่น
รายจายอื่น 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 137,600 124,000
งบรายจายอื่น

โครงการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ
Multifunction ชนดิเลเซอร/LED สี

0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 137,600 124,000

โครงการจัดซื้อคอมพวิเตอร 0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ
Multifunction ชนดิเลเซอร/ชนดิ
LED สี

0 0 0

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 54,200 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

4,070,893.14 4,587,123.87

1,936,358.6 2,440,474.46 30.33 %
67,200 67,200 31.7 %
67,200 107,700 0 %

200,840 218,900 6.73 %
2,020,510.57 1,475,376 0 %

161,074.29 81,065 0 %
4,453,183.46 4,390,715.46
4,453,183.46 4,390,715.46

4,200 5,950 0 %
คาตอบแทนผูปฏบัิตริาชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

0 10,500 10,500

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 662,550 4,387,200 5,218,200
รวมงบบุคลากร 662,550 4,387,200 5,218,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 210,800 1,288,800 1,288,800
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 107,200 66,900 66,900

เงนิประจําตําแหนง 11,200 121,200 121,200
คาจางลูกจางประจํา 26,140 222,900 237,900

เงนิเดอืนพนักงาน 289,340 2,620,200 3,414,900
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 17,870 67,200 88,500

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 453,529.3 4,964,800 5,222,600
งานบรหิารงานคลัง
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

111,320 183,740 17.13 %

200,700 257,000 -14.17 %
23,053 25,748.25 -2.44 %

0 0 0 %
339,273 472,438.25

122,435.96 414,895.79 -1.38 %

144,182.84 73,232 -44.06 %

0 0 -50 %

20,743.63 14,535 100 %
287,362.43 502,662.79รวมคาใชสอย 0 700,000 665,000

คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 10,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 40,000 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 143,000 80,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 507,000 500,000

เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 1,130 0 0
รวมคาตอบแทน 58,494 435,700 430,500

คาเชาบาน 31,900 223,700 192,000
เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 3,404 41,000 40,000

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

22,060 160,500 188,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

181,387 187,920 -9.09 %
0 5,080 0 %
0 980 0 %

17,000 49,722.9 -100 %
7,139.25 5,660 33.33 %

80,666.63 54,490.8 -9.27 %
0 0 100 %

55,920 91,060 25 %
342,112.88 394,913.7

44,940 0 0 %
44,940 0

1,013,688.31 1,370,014.74

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนนิงาน 72,405.36 1,548,200 1,461,000
งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0
รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0

รวมคาวัสดุ 13,911.36 412,500 365,500
คาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000
วัสดุคอมพวิเตอร 0 80,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 30,000 40,000
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 13,911.36 75,500 68,500

วัสดุงานบานงานครัว 0 1,000 1,000
วัสดุกอสราง 0 60,000 0

วัสดุสํานักงาน 0 165,000 150,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 1,000 1,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

30,000 0 0 %

0 0 -100 %
87,000 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 4,500 0 %
โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพนิ่ง
 ระบบดจิติอล

0 0 0

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง
ระบบดจิติอล

0 22,000 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
4 ลิ้นชัก

0 19,800 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนดิบานเลื่อน

0 9,600 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 51,200
โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ. 0 53,000 0

โครงการจัดซื้อเกาอ้ีบุนวม โครง
เหล็ก

0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ 0 8,800 0

 -44-



ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

 -29-

รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 78,800 -100 %

76,700 0 0 %

0 0 -100 %  -45-

193,700 83,300
193,700 83,300

0 0 0 %

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

5,660,571.77 5,869,030.2
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 25,000 25,000

รวมงานบรหิารงานคลัง 734,955.36 6,241,900 6,755,400

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0
รวมเงนิอุดหนุน 0 25,000 25,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 25,000 25,000

รวมงบลงทุน 0 281,500 51,200
งบเงนิอุดหนุน

โครงการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ
Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet)

0 7,900 0

รวมคาครุภัณฑ 0 281,500 51,200

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 160,400 0

โครงการจัดซื้อคอมพวิเตอร 0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

25,207,928.23 24,295,888.73

719,419.36 222,000 0 %
60,000 24,000 0 %

779,419.36 246,000
779,419.36 246,000

66,700 69,680 0 %

66,700 69,680

968.35 196,713.07 0 %รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 10,000 10,000

รวมคาตอบแทน 2,200 80,000 80,000
คาใชสอย

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

2,200 80,000 80,000

รวมงบบุคลากร 111,000 360,000 360,000
งบดําเนนิงาน

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 45,460 36,000 36,000
รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 111,000 360,000 360,000

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง 65,540 324,000 324,000

งานเทศกิจ
งบบุคลากร

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 3,081,050.24 25,318,700 26,112,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -75 %

5,000 14,030 0 %
5,968.35 210,743.07

0 0 0 %
0 2,380 100 %
0 18,300 0 %

39,780.1 33,785.6 0 %
0 0 0 %

39,780.1 54,465.6

0 0 0 %
0 0รวมคาสาธารณูปโภค 0 7,600 7,600

คาสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 7,600 7,600

วัสดุคอมพวิเตอร 0 15,000 15,000
รวมคาวัสดุ 5,816.92 100,000 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 30,000 30,000
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 5,816.92 50,000 50,000

วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 5,000 5,000
วัสดุกอสราง 0 0 50,000

รวมคาใชสอย 0 80,000 65,000
คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 20,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 50,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

112,448.45 334,888.67

0 0 -100 %
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0
0 0

891,867.81 580,888.67
รวมงบลงทุน 0 49,700 35,000

รวมงานเทศกิจ 119,016.92 677,300 697,600

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 27,100 0

รวมคาครุภัณฑ 0 49,700 35,000

โครงการจัดซื้อโคมไฟสัญญาณ
ไซเรน

0 0 35,000

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

โครงการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสยีง
ตดิรถยนตประชาสัมพันธ

0 13,000 0

ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนดิบานเลื่อน

0 9,600 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมงบดําเนนิงาน 8,016.92 267,600 302,600
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 84,945 230.57 %
0 0 100 %

690,300 711,040 -20.89 %
2,739,064.51 904,400 0 %

405,371.61 130,000 0 %
3,834,736.12 1,830,385
3,834,736.12 1,830,385

5,600 0 100 %

21,280 7,360 -66.67 %

คาตอบแทนผูปฏบัิตริาชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 30,000

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 30,000 10,000

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 553,640 2,364,900 2,926,400
รวมงบบุคลากร 553,640 2,364,900 2,926,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 281,700 1,202,400 1,202,400
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 150,300 168,000 168,000

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,420 9,000 18,000
คาจางลูกจางประจํา 101,140 683,900 541,000

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
เงนิเดอืนพนักงาน 17,080 301,600 997,000

งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย
งบบุคลากร
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 182.61 %
0 2,130 280 %
0 0 0 %

26,880 9,490

12,527.99 347,089.07 0 %

0 12,000 0 %

11,330 7,930 100 %

0 0 -100 %

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 50,000 100,000

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของเจาหนาท่ี
ประจําศูนย อปพร. และสมาชิก
อปพร. เทศบาลเมอืงสระแกว

0 225,000 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใชคาเสยีหายหรือสนิไหม
ทดแทน

0 0 0

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 60,000 60,000

เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 210 0 0
รวมคาตอบแทน 210 62,600 137,000

คาเชาบาน 0 27,600 78,000
เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 5,000 19,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -75 %

35,390 256,850 17.65 %
59,247.99 623,869.07

14,387 13,562 0 %
0 0 0 %

1,000 4,860 0 %
28,465 47,780 0 %
12,800 227,400 9.09 %

167,440.58 141,497.5 25 %
18,000 0 0 %
53,350 19,900 233.33 %
6,280 5,700 0 %

0 19,500 -33.33 %
301,722.58 480,199.5รวมคาวัสดุ 66,669.48 580,000 670,000

วัสดุคอมพวิเตอร 0 10,000 10,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ 0 150,000 100,000

วัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0
วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0 30,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 110,000 120,000
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 66,669.48 240,000 300,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 5,000
วัสดุกอสราง 0 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 0 15,000 15,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 140 525,000 365,000
คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 20,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140 170,000 200,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

592.68 98.78 0 %
19,997.15 11,981.94 0 %

10,140.4 10,152.59 0 %
30,730.23 22,233.31
418,580.8 1,135,791.88

33,000 0 100 %

0 785,000 0 %

0 280,000 0 %

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) 0 0 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑรถดับเพลงิ

0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 70,000
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนนิงาน 68,235.31 1,194,600 1,199,000
งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 0 12,000 12,000
รวมคาสาธารณูปโภค 1,215.83 27,000 27,000

คาไฟฟา 49.39 0 0
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,166.44 15,000 15,000

คาสาธารณูปโภค
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 245,000 0 %

0 0 -100 %

0 35,000 100 %

0 480,000 0 %

0 0 0 %
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน
ดับเพลงิ

0 150,000 150,000

โครงการจัดซื้อเคร่ืองชวยหายใจ
ชนดิสะพายหลัง

0 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

โครงการจัดซื้อโคมไฟสัญญาณ
ไซเรน

0 0 35,000

ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

โครงการจัดซื้อเคร่ืองรับสงวทิยุ
ระบบ VHF/FM ชนดิมอืถอื

0 72,000 0

ครุภัณฑกอสราง

โครงการจัดซื้อเคร่ืองอัดอากาศ
สําหรับเคร่ืองชวยหายใจ

0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองยนตดเีซล
พรอมปมสูบน้ําชนดิหอยโขง

0 180,000 180,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 20.66 %

0 0 -100 %
33,000 1,825,000
33,000 1,825,000

4,286,316.92 4,791,176.88
5,178,184.73 5,372,065.55

1,263,979 1,388,680.11 8.85 %
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

เงนิเดอืนพนักงาน 172,440 1,265,000 1,377,000

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา
งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 740,892.23 5,210,900 5,290,700
แผนงานการศกึษา

รวมงบลงทุน 0 974,100 467,700
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 621,875.31 4,533,600 4,593,100

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 450,000 0
รวมคาครุภัณฑ 0 974,100 467,700

ครุภัณฑคอมพวิเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 27,100 32,700

ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลงิ
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลงิ
ภายในอาคาร

0 55,000 0

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 40,000 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

67,200 67,200 0 %
67,200 80,700 0 %

400,000 168,200 0 %
54,000 24,000 0 %

1,852,379 1,728,780.11
1,852,379 1,728,780.11

0 0 25 %

95,400 89,850 0 %
8,260 8,000 -6.67 %

0 0 0 %
103,660 97,850

36,323.14 37,613.56 0 %รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 40,000 40,000

รวมคาตอบแทน 18,237 49,000 49,400
คาใชสอย

เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 1,937 9,000 8,400
เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 0 0 0

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 4,000 5,000

คาเชาบาน 16,300 36,000 36,000

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 280,060 1,537,400 1,649,400
รวมงบบุคลากร 280,060 1,537,400 1,649,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 44,580 108,000 108,000
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 27,420 12,000 12,000

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 24,420 67,200 67,200
เงนิประจําตําแหนง 11,200 85,200 85,200
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

18,032 20,870 -36.11 %

0 0 -50 %

10,952.38 33,313.08 0 %
65,307.52 91,796.64

28,666 40,396 0 %
0 29,232.4 0 %
0 0 100 %

33,654.46 70,346.61 7.69 %
0 0 100 %

28,150 20,050 0 %
90,470.46 160,025.01

259,437.98 349,671.65รวมงบดําเนนิงาน 18,784.2 321,000 323,400

วัสดุคอมพวิเตอร 0 30,000 30,000
รวมคาวัสดุ 547.2 156,000 176,000

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 547.2 65,000 70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000

วัสดุกอสราง 0 1,000 1,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 60,000 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 30,000 30,000
รวมคาใชสอย 0 116,000 98,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 36,000 23,000
รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 10,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

87,996.8 0 0 %

786,000 0 0 %
873,996.8 0
873,996.8 0

2,985,813.78 2,078,451.76

11,720,190.09 11,634,600 3.53 %
1,756,956 859,148 -7.69 %

0 997,680 1.44 %
176,520 186,960 3.38 %คาจางลูกจางประจํา 26,140 204,000 210,900

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 292,661.93 873,600 806,400
เงนิวทิยฐานะ 0 1,167,600 1,184,400

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
เงนิเดอืนพนักงาน 1,867,824.18 16,589,000 17,174,000

งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 0 0
รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา 298,844.2 1,858,400 1,972,800

โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง 0 0 0
รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %
3,796,070.99 2,148,957 1.49 %

272,000 159,000 0 %
17,721,737.08 15,986,345
17,721,737.08 15,986,345

3,100 6,200 -84.21 %

98,700 0 0 %
2,870 0 11.63 %

104,670 6,200

531,000 2,167,316.46 19.18 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 45,000 2,628,000 3,132,000

เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 4,300 4,800
รวมคาตอบแทน 0 61,300 13,800

คาตอบแทนผูปฏบัิตริาชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

0 57,000 9,000

คาเชาบาน 0 0 0

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 2,589,670.11 21,289,000 21,864,100
รวมงบบุคลากร 2,589,670.11 21,289,000 21,864,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 246,820 2,250,800 2,284,400
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 155,180 204,000 204,000

เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 1,044 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

21,804 31,220 -41.04 %

0 0 -100 %

129,350 77,930 100 %
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5,603,600 9,523,336 7.46 %

0 0 100 %
6,285,754 11,799,802.46

0 24,718 900 %
54,969 19,540 -75 %

4,757,246.76 7,868,945.94 1.02 %
0 13,904.65 100 %

คาอาหารเสริม (นม) 0 7,005,700 7,077,300
วัสดุกอสราง 0 0 10,000

วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 10,000 100,000
วัสดุงานบานงานครัว 0 20,000 5,000

รวมคาใชสอย 45,000 13,527,500 14,910,200
คาวัสดุ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา

0 10,722,500 11,522,200

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000

โครงการจัดสงนักกฬีาเขาแขงขัน
กฬีานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย

0 132,900 0

โครงการสงนักกฬีาเขาแขงขันกฬีา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย

0 0 200,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 44,100 26,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %
4,812,215.76 7,927,108.59

557,837.7 471,105.3 0 %
161,838.66 215,455.33 0 %

6,851.93 7,860.12 -50 %
23,047.8 22,726.8 0 %

749,576.09 717,147.55
11,952,215.85 20,450,258.6

0 0 100 %

0 130,050 100 %

โครงการจัดซื้อครุภัณฑโครงการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM  Education)

0 0 451,900

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 64,800

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนนิงาน 120,472.1 21,574,500 25,603,800
งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 30,000 30,000
รวมคาสาธารณูปโภค 75,472.1 950,000 940,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,664.85 300,000 300,000
คาบริการโทรศัพท 0 20,000 10,000

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 50,807.25 600,000 600,000

วัสดุการศึกษา 0 0 2,547,500
รวมคาวัสดุ 0 7,035,700 9,739,800
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 98,000 0 %

0 148,000 0 %
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0 115,950 0 %

0 0 100 %

0 59,400 0 %

0 39,000 0 %

0 44,000 0 %

ครุภัณฑการศึกษา

โครงการจัดซื้อโตะชุด  พรอม
เกาอ้ีสําหรับนักเรียน

0 0 0

โครงการจัดซื้อโตะอาหาร และ
โตะทํางานพรอมเกาอ้ี

0 0 0

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร 0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
(สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงสระแกว ศูนยท่ี 4)

0 0 0

โครงการจัดซื้อโตะวางคอมพวิเตอร 0 0 4,500

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
(สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงสระแกว ศูนยท่ี 1)

0 0 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
(สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงสระแกว ศูนยท่ี 2)

0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 55,000 0 %

0 1,500 0 %

0 17,000 0 %

0 9,400 0 %

0 0 100 %

0 18,700 0 %
0 736,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑอื่น 0 0 0
รวมคาครุภัณฑ 0 0 558,300

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 0 37,100

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อตูเย็น 0 0 0
ครุภัณฑคอมพวิเตอร

โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี
(LED  TV)

0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลน
DVD/CD/Mp3

0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อโตะนักเรียน พรอม
เกาอ้ี

0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 99,000 0 %

0 169,500 0 %

0 621,589 0 %
โครงการกอสรางร้ัวอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืง
สระแกว ศูนยท่ี 4 ตลาดสระแกว

0 0 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืง
สระแกว ศูนยท่ี 4 ตลาดสระแกว

0 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ
สิ่งกอสราง

โครงการถมดนิ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงสระแกว ศูนยท่ี 4
ตลาดสระแกว

0 0 0

คาตอเตมิหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง
คาถมดนิ
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 400,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 1,290,089
0 2,026,089

8,544,000 9,052,000 3.07 %
8,544,000 9,052,000
8,544,000 9,052,000รวมงบเงนิอุดหนุน 0 9,632,000 9,928,000

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 0 9,632,000 9,928,000
รวมเงนิอุดหนุน 0 9,632,000 9,928,000

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 800,000 400,000
รวมงบลงทุน 0 800,000 958,300

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง
กะพออนุสรณ)

0 400,000 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอน

0 400,000 400,000

โครงการซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอน

0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

38,217,952.93 47,514,692.6

130,401.2 0 0 %
0 0 0 %

180,000 6,000 0 %
0 0 0 %

310,401.2 6,000
310,401.2 6,000

0 90,000 0 %
0 90,000
0 90,000

310,401.2 96,000รวมงานศกึษาไมกําหนดระดับ 61,540 0 0

รวมคาใชสอย 0 0 0
รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0

รวมงบบุคลากร 61,540 0 0
งบดําเนนิงาน

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 12,520 0 0
รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 61,540 0 0

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,940 0 0
คาตอบแทนพนักงานจาง 17,480 0 0

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
เงนิเดอืนพนักงาน 28,600 0 0

งานศกึษาไมกําหนดระดับ
งบบุคลากร

รวมงานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา 2,710,142.21 53,295,500 58,354,200
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

41,514,167.91 49,689,144.36

1,126,260 1,232,340 6.18 %
67,200 67,200 0 %
67,200 94,200 0 %

195,360 211,580 4.87 %
245,419.36 27,000 0 %

33,420 3,000 0 %
1,734,859.36 1,635,320
1,734,859.36 1,635,320

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 212,884.51 1,660,060 1,749,300
รวมงบบุคลากร 212,884.51 1,660,060 1,749,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 20,940 0 0
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 6,060 0 0

เงนิประจําตําแหนง 11,200 103,200 103,200
คาจางลูกจางประจํา 26,140 215,700 226,200

เงนิเดอืนพนักงาน 137,344.51 1,273,960 1,352,700
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 11,200 67,200 67,200

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมแผนงานการศกึษา 3,070,526.41 55,153,900 60,327,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 2,190 0 %

74,550 84,000 0 %
36,200 41,545 10.69 %

110,750 127,735

81,860.91 2,260.91 0 %

5,176 14,610 -6.98 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพตดิ

0 90,000 90,000

โครงการฝกอบรมใหความรูใน
เร่ืองการบริหารจัดการขยะท่ีถูกวธีิ
โดยกจิกรรม 3 R ประจําป 2560

0 80,000 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 43,000 40,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 10,000 10,000

เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 42,100 46,600
รวมคาตอบแทน 8,000 129,100 133,600

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 3,000 3,000

คาเชาบาน 8,000 84,000 84,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

17,840 3,061 0 %
104,876.91 19,931.91

25,599 27,483 -43.5 %
987 450 0 %

วัสดุสํานักงาน 0 17,700 10,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 500 500

รวมคาใชสอย 0 293,000 330,000
คาวัสดุ

โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการ
บริหารจัดการขยะท่ีถูกวธีิโดย
กจิกรรม 3R

0 0 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000

โครงการสงเสริมพหุภาคใีนการ
พัฒนาชุมชนอยางย่ังยนืภายใต
แผนปฏบัิตกิาร 21 ระดับทองถิ่น
(Local Agenda 21 : LA21) เทศบาล
เมอืงสระแกว อําเภอเมอืงสระแกว
 จังหวัดสระแกว

0 60,000 60,000

โครงการอบรมใหความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร

0 0 40,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 38,097.35 0 %
1,510 0 100 %

66,980.37 21,325.03 900 %
1,728 0 0 %

0 0 100 %
96,804.37 87,355.38

312,431.28 235,022.29

0 0 100 %

0 27,100 100 %
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 0 32,700

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 55,900
ครุภัณฑคอมพวิเตอร

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนนิงาน 13,729.71 450,600 500,100
งบลงทุน

วัสดุคอมพวิเตอร 0 10,000 20,000
รวมคาวัสดุ 5,729.71 28,500 36,500

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 5,729.71 300 3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0

วัสดุกอสราง 0 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 27,100
0 27,100

0 0 0 %
163,417 150,000 0 %
163,417 150,000
163,417 150,000

2,210,707.64 2,047,442.29

314,580 356,180 6.7 %เงนิเดอืนพนักงาน 99,500 366,060 390,600

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 226,614.22 2,418,560 2,638,000
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมเงนิอุดหนุน 0 300,000 300,000
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 300,000 300,000

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 0 300,000 300,000
เงนิอุดหนุนเอกชน 0 0 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 7,900 88,600
รวมงบลงทุน 0 7,900 88,600

โครงการจัดซื้อเคร่ืองพมิพเลเซอร/
ชนดิ LED ขาวดํา (30หนา/นาที)

0 7,900 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

54,000 15,500 0 %
0 38,500 0 %

211,441.9 0 0 %
12,000 0 0 %

592,021.9 410,180
592,021.9 410,180

36,000 42,000 0 %
36,000 42,000

0 0 800 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 10,000 90,000

รวมคาตอบแทน 9,900 42,000 42,000
คาใชสอย

คาตอบแทน
คาเชาบาน 9,900 42,000 42,000

รวมงบบุคลากร 123,588 420,060 444,600
งบดําเนนิงาน

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 3,660 0 0
รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 123,588 420,060 444,600

เงนิประจําตําแหนง 0 42,000 42,000
คาตอบแทนพนักงานจาง 5,340 0 0

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 15,088 12,000 12,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

389,670 0 -100 %

389,670 0

5,000 510 0 %
540 870 0 %

0 0 0 %
0 0 -40 %
0 9,844 0 %
0 0 100 %

5,540 11,224
431,210 53,224

รวมคาวัสดุ 0 28,500 36,500
รวมงบดําเนนิงาน 9,900 504,900 218,500

วัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0 15,000 15,000
วัสดุคอมพวิเตอร 0 0 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,000 3,000
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 0 5,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 0 5,000 5,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 500 500

รวมคาใชสอย 0 434,400 140,000
คาวัสดุ

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของเครือขายแกน
นําดานสุขภาพภาคประชาชน

0 0 50,000

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

0 424,400 0  -72-
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0
0 0

0 0 100 %
0 0
0 0

1,023,231.9 463,404

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

งานศูนยบรกิารสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 150,000 300,000
รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 133,488 1,074,960 995,800

เงนิอุดหนุนเอกชน 0 150,000 300,000
รวมเงนิอุดหนุน 0 150,000 300,000

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 0 32,700
รวมงบลงทุน 0 0 32,700

ครุภัณฑคอมพวิเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 0 32,700

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

486,960 544,440 4.48 %
60,000 21,500 0 %

0 38,500 0 %
216,000 231,716.1 -62.5 %
24,000 12,000 0 %

786,960 848,156.1
786,960 848,156.1

0 0 0 %

0 0

0 338,548.32 3.05 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 328,000 338,000

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 10,000 10,000

รวมคาตอบแทน 0 10,000 10,000

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 74,100 922,380 767,600
รวมงบบุคลากร 74,100 922,380 767,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,680 288,000 108,000
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 7,320 12,000 12,000

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 9,000 18,000 18,000
เงนิประจําตําแหนง 0 42,000 42,000

เงนิเดอืนพนักงาน 47,100 562,380 587,600
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
0 338,548.32

0 0 0 %
0 0 0 %

3,185 1,434 0 %
50,000 0 400 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 159,285 150 %
0 0 0 %วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 0 20,000 20,000
วัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0 20,000 50,000

วัสดุกอสราง 0 10,000 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,000 3,000

วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 500 500
วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 5,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 5,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 20,000 20,000
รวมคาใชสอย 0 613,000 623,000

โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคตดิตอ

0 40,000 40,000

โครงการรณรงคปองกันควบคุม
โรคไขเลอืดออก

0 200,000 200,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 25,000 25,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %
53,185 160,719

21,988 24,509.66 0 %
2,561.58 2,252.35 0 %
1,325.73 1,293.63 0 %

0 0 0 %
25,875.31 28,055.64
79,060.31 527,322.96

53,735 0 0 %

59,000 0 100 %
ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

ครุภัณฑการเกษตร
โครงการจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน 0 0 59,000

ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0 50,400 50,400
รวมงบดําเนนิงาน 0 751,900 831,900

คาบริการโทรศัพท 0 2,400 2,400
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,400 8,400

คาไฟฟา 0 36,000 36,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 3,600 3,600

รวมคาวัสดุ 0 78,500 148,500
คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพวิเตอร 0 10,000 10,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 20.66 %

112,735 0

0 0 100 %

0 0รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 250,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ
สิ่งกอสราง

โครงการซอมแซม ปรับปรุง
ศูนยบริการสาธารณสุข

0 0 250,000

รวมคาครุภัณฑ 0 83,100 563,700
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพวิเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 27,100 32,700

โครงการจัดซื้อเคร่ืองอานผลการ
ทดสอบจากชุดตรวจหาการตดิเชื้อ
ไขเลอืดออก

0 56,000 0

โครงการจัดซื้อยูนติทําฟน 0 0 460,000

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปนและผสม
สารอุดฟน

0 0 12,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

112,735 0
978,755.31 1,375,479.06

4,212,694.85 3,886,325.35

1,020,960 939,140 7.21 %
67,200 67,200 0 %
67,200 86,700 0 %

343,848 51,000 100 %
23,537 0 100 %

1,522,745 1,144,040
1,522,745 1,144,040

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 212,560 917,100 1,213,500
งบดําเนนิงาน

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 14,640 0 24,000
รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 212,560 917,100 1,213,500

เงนิประจําตําแหนง 11,200 67,200 67,200
คาตอบแทนพนักงานจาง 21,360 0 216,000

เงนิเดอืนพนักงาน 154,160 782,700 839,100
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 11,200 67,200 67,200

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานศูนยบรกิารสาธารณสุข 74,100 1,757,380 2,413,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 434,202.22 5,250,900 6,047,000

รวมงบลงทุน 0 83,100 813,700
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

1,840 0 100 %

83,400 84,000 0 %
0 1,000 0 %
0 0 0 %

85,240 85,000

405,495.49 400,428.51 0 %

1,235 0 50 %

0 0 0 %

5,201 1,000 0 %
411,931.49 401,428.51รวมคาใชสอย 0 130,000 135,000

คาวัสดุ

โครงการปรับปรุงผังเมอืงรวมเมอืง
สระแกว

0 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 10,000 15,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 100,000 100,000

เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 1,712 0 0
รวมคาตอบแทน 14,512 84,000 87,000

คาเชาบาน 12,800 84,000 84,000
เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 0 0

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 0 3,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

22,911 33,383 0 %
0 54,495.1 0 %

50,120 35,275 0 %
73,031 123,153.1

12,637.77 2,443.88 0 %
12,637.77 2,443.88

582,840.26 612,025.49

0 44,000 21.82 %
0 44,000
0 44,000

2,105,585.26 1,800,065.49รวมงานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 227,649.8 1,244,100 1,555,700
งานไฟฟาถนน

รวมคาครุภัณฑ 0 33,000 40,200
รวมงบลงทุน 0 33,000 40,200

ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 33,000 40,200

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 577.8 0 0
รวมงบดําเนนิงาน 15,089.8 294,000 302,000

คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 577.8 0 0

วัสดุคอมพวิเตอร 0 40,000 40,000
รวมคาวัสดุ 0 80,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 0 40,000 40,000
วัสดุกอสราง 0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

1,386,834 1,358,219.84 42.83 %
0 0 100 %

393,160 437,120 7.31 %
2,210 0 0 %

1,449,370.77 1,515,800 0 %
216,946.43 204,000 0 %

3,448,521.2 3,515,139.84
3,448,521.2 3,515,139.84

24,120 20,740 30.43 %

101,850 106,800 5.45 %
8,330 13,935 13.31 %เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 26,300 29,800

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

2,800 23,000 30,000

คาเชาบาน 7,000 113,800 120,000

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 448,860 3,272,000 3,828,300
รวมงบบุคลากร 448,860 3,272,000 3,828,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 146,280 1,423,200 1,423,200
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 87,720 204,000 204,000

คาจางลูกจางประจํา 54,200 446,000 478,600
เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 3,000 0 0

เงนิเดอืนพนักงาน 157,660 1,180,800 1,686,500
เงนิประจําตําแหนง 0 18,000 36,000

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

134,300 141,475

2,160,000 3,780,300 -55.59 %

8,752 24,466 -33.33 %

0 0 -75 %

171,684.85 70,071.16 0 %
2,340,436.85 3,874,837.16

138,250 38,500 1,900 %
397,830 989,657 -0.92 %

731,729.08 1,949,962.24 11.61 %
36,460 161,190 0 %

284,908.05 224,623.4 -14.29 %วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 77,780.1 350,000 300,000

วัสดุกอสราง 98,450 1,344,000 1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 150,000 150,000

วัสดุสํานักงาน 0 5,000 100,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 0 807,420 800,000

รวมคาใชสอย 180,100 3,995,200 1,895,000
คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 20,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100 200,000 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 60,000 40,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 180,000 3,715,200 1,650,000

รวมคาตอบแทน 9,800 163,100 179,800
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 5,000 100 %
1,589,177.13 3,368,932.64
4,063,913.98 7,385,244.8

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 263,900 0 %โครงการซอมแซมรถตักหนาขุดหลัง 0 0 0
ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะถนน 0 70,000 0
โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดถนน
คอนกรีต

0 75,000 0

โครงการจัดซื้อรถผสมคอนกรีต 0 3,800,000 0
ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อชุดกระเชาไฟเบอร
กลาสพรอมชุดควบคุมอัตโนมัติ

0 80,000 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 176,230.1 2,656,420 2,855,000
รวมงบดําเนนิงาน 366,130.1 6,814,720 4,929,800

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0 0 5,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 100 %

7,000 7,000 0 %

0 0 100 %

10,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

17,000 270,900
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 0 81,400

รวมคาครุภัณฑ 0 4,065,000 198,900

โครงการจัดซื้อไมสตาฟอลูมเินยีม
แบบชัก

0 0 3,500

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

โครงการจัดซื้อกลองระดับ 0 0 34,000

โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะสแตน
เลส

0 0 0

โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา 0 0 0
ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 40,000 0
โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดอืนไฟฟา 0 0 5,000

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ 0 0 75,000

ครุภัณฑโรงงาน
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

133,000 0 0 %

0 0 100 %
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0 178,000 0 %

0 0 -100 %

0 380,000 0 %

400,000 0 0 %

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 26 ซอย 9

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 3 ซอย 2 ตอจากถนนเดมิ
(ซอยบานลุงอินทร)

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 18 ซอย 6

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 22 ซอย 5

0 160 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ขาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
(ซอยบานอาจารยปกรณ ภูมเิขต)

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 31 ซอย 2

0 0 400,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 440,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

โครงการกอสรางถนน คสล. ใน
สวนสาธารณะสระแกว - สระขวัญ

0 0 680,000

โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณอาคารอเนกประสงคบาน
หนองเสม็ดเหนอื

0 312,000 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
บานลัดกะสัง ซอย 6

0 421,000 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
สระแกว ซอย6

0 850,000 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 3 ซอย 3

0 0 280,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 33/4 ซอย 3 (ตอจากถนน
เดมิ)

0 0 0  -86-
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

289,000 0 0 %

100,000 0 0 %  -87-

363,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 282,000 0 %
โครงการกอสรางถนน คสล. แยก
ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร. 9 ซอย 3

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ําถนน
เทศบาล 29 (ชุมชนเมอืงยอยท่ี 5
เนนิสมบูรณ)

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาลเมอืงสระแกว

0 870,000 0

โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชุมชนเมอืง
ยอยท่ี 18

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
ใหมคลองปูน  ชุมชนเมอืงยอยท่ี 4

0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 0 100 %
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0 0 -100 %

324,000 0 0 %

0 0 -100 %

โครงการกอสรางถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 33/2 บานคลองนาง
ชิง

0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล.
หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนน
เทศบาล 22 ซอย 1

0 232,000 0

โครงการกอสรางถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 31 (หมูบานพรนมิติร)
 ตอจากถนนเดมิ

0 0 900,000

โครงการกอสรางถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 33 (หมูบานพรนมิติร)

0 753,000 0

โครงการกอสรางถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 19 (ซอยหลัง
โรงแรมธนาสริิ)

0 360,000 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

108,000 0 0 %

0 0 100 %

 -89-

0 0 100 %

0 0 157.87 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

โครงการกอสรางลาน คสล. รอบ
อาคารอเนกประสงคเพื่อการกฬีา
และสันทนาการ

0 0 2,000,000

โครงการกอสรางอาคารสุขา
สวนสาธารณะ สระแกว-สระขวัญ

0 610,000 0

โครงการกอสรางผวิจราจร
ASPHALT  CONCRETE ถนน
เทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19

0 0 800,000

โครงการกอสรางโรงจอดรถ
สํานักงานเทศบาลเมอืงสระแกว

0 413,000 1,065,000

โครงการกอสรางถนนคสล. แยก
ถนนเทศบาล 2 (ซอยตรงขามตน
โพธ์ิ บานใหญ)

0 0 0

โครงการกอสรางผวิจราจร
ASPHALT  CONCRETE ถนน
เทศบาล 17

0 0 2,600,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

1,717,000 1,280,000
1,734,000 1,550,900

9,246,435.18 12,451,284.64

372,780 417,040 5.94 %
4,110 0 0 %

0 0 0 %
112,800 224,600 0 %
24,000 36,000 0 %

513,690 677,640
513,690 677,640

รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 104,544 682,800 708,100
รวมงบบุคลากร 104,544 682,800 708,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 12,540 220,800 220,800
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 5,460 36,000 36,000

คาจางลูกจางประจํา 26,140 0 0
เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 1,044 0 0

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
เงนิเดอืนพนักงาน 59,360 426,000 451,300

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 9,436,160 8,923,900
รวมงานไฟฟาถนน 814,990.1 19,522,880 17,682,000

โครงการปรับภูมทัิศนคูน้ําถนน
เทศบาล 19 (บริเวณหนาสถานี
ตํารวจภูธรเมอืงสระแกว)

0 550,000 0

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 5,371,160 8,725,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 50 %

42,000 42,000 0 %
0 0 0 %

42,000 42,000

1,296,000 1,296,000 5.6 %

0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 -66.67 %

99,125 61,330 0 %คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,100 100,000 100,000

โครงการปลูกหญาแฝก 0 0 10,000

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 15,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 5,000 10,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 108,000 1,571,900 1,660,000

เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 437 0 0
รวมคาตอบแทน 7,437 44,000 45,000

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 2,000 3,000

คาเชาบาน 7,000 42,000 42,000

งบดําเนนิงาน
คาตอบแทน

 -91-



ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

 -29-

รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

1,395,125 1,357,330

4,650 9,170 0 %
14,911.52 32,356.8 53.85 %

42,490 63,690 2,005.26 %
276,567.16 168,821.1 -3.23 %

74,880 76,275 0 %
413,498.68 350,312.9

1,850,623.68 1,749,642.9

22,000 0 0 %

42,000 0 0 %
ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดทรงพุมไม 0 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อแทนปนฉดีน้ํารูป
หัวใจพรอมหัวฉดี

0 0 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 39,208.12 403,800 545,000
รวมงบดําเนนิงาน 155,745.12 2,139,700 2,375,000

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 39,208.12 155,000 150,000
วัสดุการเกษตร 0 100,000 100,000

วัสดุกอสราง 0 130,000 200,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,800 80,000

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 0 15,000 15,000

รวมคาใชสอย 109,100 1,691,900 1,785,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

57,000 0 0 %

121,000 0
121,000 0

2,485,313.68 2,427,282.9

834,380 675,380 6.38 %
0 0 0 %

1,010,425.81 1,471,800 -5.15 %
101,371.61 191,420 -6.33 %

1,946,177.42 2,338,600
1,946,177.42 2,338,600รวมงบบุคลากร 257,682 2,367,000 2,322,200

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 51,340 189,500 177,500
รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 257,682 2,367,000 2,322,200

เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 522 0 0
คาตอบแทนพนักงานจาง 89,660 1,489,100 1,412,400

เงนิเดอืน (ฝายประจํา)
คาจางลูกจางประจํา 116,160 688,400 732,300

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 40,000 0
รวมงานสวนสาธารณะ 260,289.12 2,862,500 3,083,100

โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบ
ขอแข็ง

0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 40,000 0

โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ํา 0 40,000 0
ครุภัณฑงานบานงานครัว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

10,840 8,680 0 %

1,000 13,800 17.39 %
11,840 22,480

6,912,000 7,137,000 1.98 %

0 0 100 %

0 0 -75 %

292,495.81 248,942.95 -35.48 %
7,204,495.81 7,385,942.95รวมคาใชสอย 505,580 7,948,900 7,985,000

คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 20,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,580 310,000 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 0 10,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 504,000 7,618,900 7,770,000

เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 23,000 27,000
รวมคาตอบแทน 0 48,000 52,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 25,000 25,000

งบดําเนนิงาน
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

8,609 0 0 %
382,960 578,380 0 %
23,946.6 118,372.1 100 %
164,510 305,120 42.86 %

1,788,472.42 1,498,557.33 5.26 %
1,490 15,550 0 %

14,231.7 0 0 %
5,700 18,240 0 %

2,389,919.72 2,534,219.43

195,892.06 191,229.13 1.27 %
0 0 -7.69 %

195,892.06 191,229.13
9,802,147.59 10,133,871.51

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 49.39 250,000 252,000
รวมงบดําเนนิงาน 708,250.63 11,116,900 11,809,000

คาไฟฟา 49.39 237,000 240,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 13,000 12,000

รวมคาวัสดุ 202,621.24 2,870,000 3,520,000
คาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร 0 0 0
วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0 0 0

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 202,621.24 1,710,000 1,800,000
วัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0 20,000 20,000

วัสดุกอสราง 0 500,000 1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 140,000 200,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0
วัสดุงานบานงานครัว 0 500,000 500,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 3,444,500 0 %

0 0 -100 %
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0 0 100 %

0 7,000 0 %
0 228,929 100 %
0 3,680,429
0 3,680,429

11,748,325.01 16,152,900.51
25,585,659.13 32,831,533.54

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 965,932.63 13,540,900 14,641,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,268,861.65 37,170,380 36,962,000

รวมคาครุภัณฑ 0 57,000 510,000
รวมงบลงทุน 0 57,000 510,000

โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา 0 0 0
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 450,000

ครุภัณฑโรงงาน

โครงการจัดซื้อเคร่ืองฉดีน้ําแรงดัน
สูง

0 0 60,000

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบ
ขอแข็ง

0 57,000 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดทาย

0 0 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

1,354,478.71 1,422,521.86 9.27 %
67,200 67,200 0 %
67,200 80,700 0 %

454,587.38 12,000 81.82 %
10,870.75 0 -100 %

1,954,336.84 1,582,421.86
1,954,336.84 1,582,421.86

12,600 8,400 0 %

101,350 86,500 9.76 %
0 17,200 -100 %

คาเชาบาน 7,000 82,000 90,000
เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 12,000 0

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลา
ราชการ

0 10,000 10,000

รวมงบบุคลากร 224,460 1,477,100 1,665,200
งบดําเนนิงาน

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 37,820 6,000 0
รวมเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 224,460 1,477,100 1,665,200

เงนิประจําตําแหนง 0 85,200 85,200
คาตอบแทนพนักงานจาง 58,180 99,000 180,000

เงนิเดอืนพนักงาน 115,940 1,219,700 1,332,800
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 12,520 67,200 67,200

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝายประจํา)

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %
113,950 112,100

22,625.35 401,418.35 -3.72 %
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4,820 0 0 %

0 0 100 %

0 20,450 0 %

0 0 1,700 %

0 0 0 %

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

0 50,000 900,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

0 50,000 50,000

โครงการฝกอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

0 0 20,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 15,000 15,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 323,000 311,000

เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 400 0 0
รวมคาตอบแทน 7,400 104,000 100,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

868,100 0 0 %

0 0 -100 %
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0 0 100 %

15,000 0 0 %

0 49,700 0 %

29,640 89,745 0 %

0 28,280 0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ผูสูงอายุ

0 50,000 50,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
พลังงานทดแทนใหกับประชาชน

0 0 0

โครงการฝกอบรมอาชีพชุมชน 0 100,000 100,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
การดูแลสุขภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวติของคนพกิาร

0 0 20,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
พลังงานทดแทน

0 0 0

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุมชน
เพื่อสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน

0 0 0

โครงการฝกอบรมเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง

0 50,000 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 0 -50 %

17,058 8,731 100 %
957,243.35 598,324.35

39,268 33,051 0 %
0 27,568.55 0 %

2,600 18,400 -50 %
47,728.23 27,765.51 25 %

0 0 0 %
25,600 37,440 0 %

115,196.23 144,225.06
1,186,389.58 854,649.41

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 8,094.44 109,000 100,000
รวมงบดําเนนิงาน 15,494.44 891,000 1,691,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000
วัสดุคอมพวิเตอร 0 40,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,000 10,000
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 8,094.44 4,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 40,000 40,000
วัสดุกอสราง 0 0 0

รวมคาใชสอย 0 678,000 1,491,000
คาวัสดุ

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 10,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 20,000

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 20,000 0
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 45.33 %
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0 14,600 0 %

0 14,600
0 14,600

20,000 0 0 %
20,000 0
20,000 0รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0

เงนิอุดหนุนเอกชน 0 0 0
รวมเงนิอุดหนุน 0 0 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 45,000 147,500
รวมงบลงทุน 0 45,000 147,500

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพวิเตอร

0 45,000 65,400

โครงการจัดซื้อเคร่ืองพมิพชนดิ
เลเซอร/ชนดิ LED ขาวดํา (30
หนา/นาที)

0 0 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 28,800
ครุภัณฑคอมพวิเตอร

ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 53,300
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

3,160,726.42 2,451,671.27
3,160,726.42 2,451,671.27

0 0 -100 %

0 0 100 %

5,325 29,350 0 %
โครงการแขงขันกฬีาเทศบาล
จังหวัดสระแกว

0 60,000 60,000

โครงการแขงขันกฬีาตานยาเสพตดิ
 "เทศบาลเมอืงสระแกวคัพ" คร้ังท่ี
2 ประจําป 2560

0 100,000 0

โครงการแขงขันกฬีาตานยาเสพตดิ
 "เทศบาลเมอืงสระแกวคัพ"
ประจําป 2561

0 0 100,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนนิงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 239,954.44 2,413,100 3,503,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 239,954.44 2,413,100 3,503,700
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

5,325 29,350

0 0 -86.67 %
0 0 -80 %
0 0

5,325 29,350
5,325 29,350

21,000 0 0 %
โครงการคาใชจายในการรวม
ฉลองวันสําคัญของทางราชการ

0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนนิงาน

รวมงบดําเนนิงาน 0 185,000 164,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 185,000 164,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 10,000 2,000
รวมคาสาธารณูปโภค 0 25,000 4,000

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 0 15,000 2,000

รวมคาใชสอย 0 160,000 160,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

300,000 81,100 0 %

80,000 29,790 -37.5 %
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118,960 61,200 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

40,925 50,000 0 %

0 40,000 0 %

โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 0 0 0

โครงการเทศกาลดูผเีสื้อท่ีปางสดีา
 ประจําป 2559

0 0 0

โครงการจัดงานสบืสานประเพณี
วันสงกรานต

0 150,000 150,000

โครงการจัดงานสบืสานประเพณี
แหเทียนพรรษา

0 0 50,000

โครงการจัดงานประเพณวัีน
สงกรานต

0 0 0

โครงการจัดงานสบืสานประเพณี
ลอยกระทง

0 200,000 200,000

โครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทง

0 0 0

โครงการจัดงานประเพณวัีนขึ้นป
ใหม

0 80,000 50,000

โครงการเทศกาลดูผเีสื้อปางสดีา
ประจําป 2561

0 0 60,000
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

35,000 0 0 %

0 0 -100 %
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100,000 80,000 200 %

443,250 83,150 0 %

32,500 18,650 -40 %

0 0 -100 %

1,171,635 443,890
1,171,635 443,890

0 0 -95.22 %เงนิอุดหนุนสวนราชการ 0 104,500 5,000

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมคาใชสอย 0 870,000 1,040,000
รวมงบดําเนนิงาน 0 870,000 1,040,000

โครงการสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

0 50,000 30,000

โครงการสบืสานประเพณแีหเทียน
พรรษา

0 50,000 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 100,000 300,000

โครงการสมโภชศาลหลักเมอืง
จังหวัดสระแกว

0 200,000 200,000

โครงการเทศกาลดูผเีสื้อท่ีปางสดีา
 ประจําป 2558

0 0 0

โครงการเทศกาลดูผเีสื้อท่ีปางสดีา
 ประจําป 2560

0 40,000 0



ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0
0 0

1,171,635 443,890
1,176,960 473,240

0 69,000 0 %

0 94,950 0 %

0 0 -50 %

11,600 8,060 1.01 %

รายการชดใชคาเสยีหายหรือคา
สนิไหมทดแทน

0 10,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 29,700 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและปองกันโรค
พษิสุนัขบา

0 95,000 95,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 5,000 5,000

งานโรงฆาสัตว
งบดําเนนิงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 1,159,500 1,209,000
แผนงานการพาณชิย

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 104,500 5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0 974,500 1,045,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 104,500 5,000
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ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

11,600 172,010

0 2,500 -61.24 %
61,714.1 58,980.66 10.84 %
61,714.1 61,480.66

177,441.34 0 0 %
43,500.64 0 0 %

220,941.98 0
294,256.08 233,490.66
294,256.08 233,490.66
294,256.08 233,490.66

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมงานโรงฆาสัตว 10,576 207,000 191,000
รวมแผนงานการพาณชิย 10,576 207,000 191,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0
รวมงบดําเนนิงาน 10,576 207,000 191,000

คาไฟฟา 0 0 0
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0

รวมคาวัสดุ 10,576 67,300 56,000
คาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 25,800 10,000
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 10,576 41,500 46,000

รวมคาใชสอย 0 139,700 135,000
คาวัสดุ
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ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

4,719,991.64 4,765,591.39 1.01 %
1,718,154.34 1,476,329.87 -23.41 %

849,503 527,997 4.26 %
0 0 8.8 %
0 0 21.05 %

76,000 86,000 35.29 %
0 0 0 %

584,258.38 669,791.26 -7.8 %
0 0 0 %

1,523,683.7 1,581,804 6.33 %

32,150 38,580 0 %
307,513 521,398 -72.44 %

350,523 181,218 8.42 %
เงนิกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.)

63,943 190,000 206,000

เงนิชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 0 38,600 38,600
เงนิบําเหน็จลูกจางประจํา 0 479,000 132,000

เงนิชวยพเิศษ 0 30,000 30,000

เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

43,179 1,626,800 1,729,700

สํารองจาย 4,852 200,000 200,000
รายจายตามขอผูกพัน 392.1 889,300 819,900

เบ้ียยังชีพคนพกิาร 0 2,784,000 3,370,000
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 0 102,000 138,000

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 95,040 549,400 572,800
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 0 14,120,000 15,363,000

คาชําระหนี้เงนิตน 0 4,812,600 4,861,000
คาชําระดอกเบ้ีย 0 1,543,200 1,181,900
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ป 2558 ป 2559

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอเมอืงสระแกว    จังหวัดสระแกว

 -29-

รายจายจรงิ ประมาณการ
ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

5,295.6 5,608.8 3.23 %
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10,167,072.66 9,854,318.32
10,167,072.66 9,854,318.32
10,167,072.66 9,854,318.32
10,167,072.66 9,854,318.32

116,497,650.01 129,087,677.78รวมทุกแผนงาน 10,053,861.39 159,255,480 168,291,900

รวมงบกลาง 207,798.2 27,371,100 28,649,300
รวมแผนงานงบกลาง 207,798.2 27,371,100 28,649,300

รวมงบกลาง 207,798.2 27,371,100 28,649,300
รวมงบกลาง 207,798.2 27,371,100 28,649,300

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจําของสวนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแลว (กสจ.)

392.1 6,200 6,400



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 14,134,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป
งานบรหิารท่ัวไป 14,134,200
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เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร 8,783,600
หมวดเงนิเดือน (ฝายการเมอืง) 4,260,000

954,000
ตามบัญชีอัตราเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นทายระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิ
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554

312,000
ตามบัญชีอัตราเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นทายระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิ
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554

ประเภทเงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 312,000

ประเภทเงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

ตามบัญชีอัตราเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นทายระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิ
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554



จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทบริหารทองถ่ิน
ระดับกลาง (ปลัดเทศบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ในอัตรา
เดอืนละ 7,000 บาท , ประเภทบริหารทองถ่ิน  ระดับกลาง
(รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ในอัตราเดอืนละ 5,600
 บาท  และประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับกลาง (หัวหนาสวน
ราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการกอง) ในอัตราเดอืนละ
5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธไิดรับคาตอบแทนรายเดอืน  ตาม
กฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหนง  โดยมสีทิธไิดรับ
เงนิคาตอบแทนรายเดอืนเทากับอัตราเงนิประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยู

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 239,700

ตามบัญชีอัตราเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นทายระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิ
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 4,523,600
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 2,983,100

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทเงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,376,000

ประเภทเงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี 306,000
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ตามบัญชีอัตราเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นทายระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิ
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในสํานักปลัดเทศบาล

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 67,000
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานสํานักปลัดเทศบาล ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯ และ
หลักเกณฑที่กําหนด

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน
ระดับกลาง (ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ในอัตราเดอืนละ
 7,000 บาท  จํานวน 1 อัตรา , ประเภทบริหารทองถ่ิน
ระดับกลาง (รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ในอัตรา
เดอืนละ 5,600 บาท , ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับกลาง
(หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการกอง) ในอัตรา

เดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  หัวหนาฝาย (นักบริหาร
ระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ 1,500 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดอืนและวธิกีาร
จายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 749,000

ประเภทเงนิประจําตําแหนง 254,400
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ประเภทคาจางลูกจางประจํา 230,400



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทคาเชาบาน 174,000

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 15,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร 103,200
เพื่อจายเปนคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของฝายการเมอืง
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา และผูมสีทิธไิดรับการ
ชวยเหลอืตามระเบยีบฯ

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตัง้ขึ้น
โดยไดรับเงนิคาเบี้ยประชุมรายหนึ่ง เฉพาะคร้ังที่มาประชุมคร้ังละ
 250.- บาท สําหรับประธานกรรมการของแตละคณะใหไดรับ
เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว การ
ประชุมของแตละคณะกรรมการในวันเดยีวกันมากกวาหนึ่งคร้ัง
ใหประธานกรรมการ และกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเพยีงคร้ัง
เดยีว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิ
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
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งบดําเนนิงาน 5,040,700
หมวดคาตอบแทน 312,200

20,000ประเภทคาเบี้ยประชุม



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 425,500
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามคําสั่งของทางราชการ เชน คาลงทะเบยีน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
 คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ)
คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนนิคดี
ตามคําพพิากษา คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่งที่เทศบาลไมอาจ
ดําเนนิการเองไดตามความจําเปน  คาตดิตัง้ไฟฟา  คาตดิตัง้
น้ําประปา คาตดิตัง้โทรศัพท  คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตางๆ
คาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก  ฯลฯ

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 270,000
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล
ที่มานเิทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม  หรอืศกึษาดูงาน  และเปนคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรอืคณะกรรมการ หรอื
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ตามกฎหมายหรอืระเบยีบ
หรอืหนังสอืสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรอืการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง  การตัง้งบประมาณและการ
เบกิจายเงนิคารับรองหรอืคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

หมวดคาใชสอย 2,968,500
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 1,548,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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6. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน  ตลอดจน
คาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหายหรอืคา
สนิไหมทดแทน

5. รายการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา 10,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พาน
พุมเงนิ พุมทอง พานพุมดอกไมสด และพวงมาลาที่ใชในกิจกรรม
หรอืวันสําคัญของเทศบาล และงานรัฐพธิตีาง ๆ

3. โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน
2561)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 89)

2. รายการคาใชจายในการเลอืกตัง้ 300,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลอืกตัง้ผูบริหารทองถ่ิน
ตามที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้กําหนด รวมทัง้ใหความรวมมอื
สนับสนุนการเลอืกตัง้ ส.ส. และสว. ตามที่กฎหมายกําหนด

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของสํานักปลัดเทศบาล
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

4. โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศกึษาดูงานในประเทศ และ/
หรอืตางประเทศ

300,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศกึษา
ดูงานในประเทศ และ/หรอืตางประเทศ ของผูบริหารทองถ่ิน
ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 88)



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล
  , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับ
เครื่องพมิพคอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ ,
กระดาษตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่อง
กระจายสัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา
(Note Book) , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุ
อุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรได
ตามปกต ิ ฯลฯ
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 150,000

หมวดคาวัสดุ 520,000
ประเภทวัสดุสํานักงาน 100,000

ประเภทวัสดุกอสราง 20,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ลูกรัง หนิ
คลุก อฐิ ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ สําหรับใช
ในการกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
 รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับ
รถยนต

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 150,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 50,000
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

309,900

หมวดคาสาธารณูปโภค 1,240,000
1,000,000

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในอาคารสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ ที่อยูในความควบคุมดูแลของสํานักปลัดเทศบาล

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล  ที่ใชในอาคารสํานักงาน/
ในที่สาธารณะ ที่อยูในความควบคุมดูแลของสํานักปลัดเทศบาล

ประเภทคาไฟฟา

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 216)

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 196,300

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนดิตัง้พื้นหรอืชนดิ
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) จํานวน 4 เครื่อง  มกีารรับประกัน
ไมนอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประกอบดวย

1.2 เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 18,000 บทียีู  จํานวน 1
เครื่อง  สําหรับตดิตัง้หนาหองปลัดเทศบาล

หมวดคาครุภัณฑ
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309,900

ประเภทคาบรกิารไปรษณยี 160,000
เพื่อจายเปนคาไปรษณยี คาธนาณัต ิคาดวงตราไปรษณยีากร  คา
เชาตูไปรษณยี ตลอดจนคาธรรมเนยีมในการโอนเงนิในระบบ
บริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส (GFMIS)

1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 48,000 บทียีู จํานวน 3
เครื่อง  สําหรับตดิตัง้หองประชุมสภาเทศบาลเมอืงสระแกว
หองปลัดเทศบาล  และหองงานทะเบยีนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน

งบลงทุน

ประเภทคาบรกิารโทรศัพท 30,000
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่  สําหรับ
การตดิตอราชการตาง ๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร
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ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1. โครงการจัดซื้อโทรทัศน 30,000

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน  ขนาดจอรับภาพไมนอยกวา 40 นิ้ว  โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 2 เครื่อง

83,600

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 222)

1.2 เครื่องพมิพ Multifunction ชนดิเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา
 จํานวน 2 เครื่อง

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
 2 เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 2 ชุด  สําหรับการ
ปฏบิัตงิานของสํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย

   โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป
(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 217)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 3,799,600
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 2,411,300

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทอํานวยการทองถ่ิน
 ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธไิดรับคาตอบแทน
รายเดอืน  ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหนง
โดยมสีทิธไิดรับเงนิคาตอบแทนรายเดอืนเทากับอัตราเงนิประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยู

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจายเปนเงนิประจํา
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  หัวหนาฝาย (นัก
บริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ 1,500
บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดอืนและ
วธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

103,200

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

3,799,600

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 5,222,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 5,222,600
งบบุคลากร

ประเภทเงนิประจําตําแหนง

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 10,000

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 720,000

งบดําเนนิงาน 1,299,000
หมวดคาตอบแทน 148,000

ประเภทคาจางลูกจางประจํา 497,900

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งให
ปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวางบรรทุก
 คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน ,
โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตามความจําเปน
 คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

600,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
 ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในกองวชิาการและแผนงาน

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร 12,000
เพื่อจายเปนเงนิคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา และผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตามระเบยีบฯ

หมวดคาใชสอย 785,000
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ประเภทคาเชาบาน 126,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 3,000

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองวชิาการและ
แผนงาน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวดคาวัสดุ 306,000
ประเภทวัสดุสํานักงาน 90,000

70,000

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน  ตลอดจน
คาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหม
ทดแทน

เพื่อจายเปนคาตกแตงเวท ีคาอาหาร และ/หรอือาหารวาง
คาตอบแทนวทิยากร คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเขยีน แบบพมิพ สมุด
 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตามโครงการฯ  ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 96)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ ฯลฯ

2. โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน  เพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน

50,000
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 60,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

3. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

150,000

60,000
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ประเภทวัสดุกอสราง

หมวดคาสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล
 , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับเครื่องพมิพ
คอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ , กระดาษ
ตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่องกระจาย
สัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ , โปรแกรม
คอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา (Note Book)
 , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุอุปกรณ
คอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรไดตามปกต ิ ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ลูกรัง หนิ
คลุก อฐิ ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ สําหรับใช
ในการกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของเทศบาล

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

8,000

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับ
รถยนต

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 25,000

60,000
เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการระบบอนิเตอรเน็ต
ของสํานักงานเทศบาลเมอืงสระแกว  เชน  คาตออายุการใช
บริการ  หรอืคาโฮสติ้งของ Web  Site ของเทศบาลเมอืงสระแกว
  รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ

ประเภทคาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 224)

 - ความละเอยีดภาพไมนอยกวา 21 ลานพกิเซล

งบลงทุน 124,000
หมวดคาครุภัณฑ 124,000

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1. โครงการจัดซื้อกลองบันทกึภาพนิ่ง 90,000

 - มกีระเปาใสสําหรับเคลื่อนยาย  และสายคลองคอ
 - มกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป

 - สามารถบันทกึภาพเคลื่อนไหวได
 - หนาจอ LCD ไมนอยกวา 3 นิ้ว

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนดิตดิผนัง (มรีะบบฟอกอากาศ)
ขนาด 12,000 บทียีู จํานวน 2 เครื่อง  สําหรับตดิตัง้ที่หอง
ประชาสัมพันธ  เพื่อทดแทนเครื่องเดมิซึ่งชํารุดแลว   มกีาร
รับประกันไมนอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

1.1 กลองบันทกึภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัว โดยมคุีณลักษณะดังนี้
 - เปนกลองบันทกึภาพนิ่งชนดิเปลี่ยนเลนสได  พรอมเลนส

 - มแีบตเตอร่ีสํารองไมนอยกวา 1 กอน
 - มี Wifi และมเีมโมร่ีสติ๊กความจุไมนอยกวา 16 GB

 - มแีบตเตอร่ี  พรอมชุดประจุแบตเตอร่ี
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เพื่อจัดซื้อกลองบันทกึภาพนิ่งระบบดจิติอล  พรอมอุปกรณเสริม
 จํานวน 1 ชุด  เพื่อใชในการปฏบิัตงิานของงานบริการและ
เผยแพรวชิาการ  กองวชิาการและแผนงาน ประกอบดวย

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ 34,000
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(ตัง้จายตามราคาตลาดทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 225)

1.2 เลนสสําหรับบันทกึภาพมุมกวาง  จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ซูมมุมกวางไดไมนอยกวา 2.4 เทา
 - มกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 6,755,400 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป
งานบรหิารงานคลัง 6,755,400

งบบุคลากร 5,218,200
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 5,218,200
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 3,414,900

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทเงนิประจําตําแหนง 121,200
เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจายเปนเงนิประจํา
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  หัวหนาฝาย
(นักบริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ 1,500
 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดอืน
และวธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 88,500
เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทอํานวยการทองถ่ิน
 ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/
ผูอํานวยการกอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธิ
ไดรับคาตอบแทนรายเดอืน  ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและ
เงนิประจําตําแหนง  โดยมสีทิธไิดรับเงนิคาตอบแทนรายเดอืน
เทากับอัตราเงนิประจําตําแหนงที่ไดรับอยู และเพื่อจายเปนเงนิ
เพิ่มการครองชีพของพนักงานที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯและ
หลักเกณฑที่กําหนด



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนเงนิคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา  และผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตามระเบยีบฯ

ประเภทคาเชาบาน 192,000
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร 40,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานงานนอกเวลาราชการ

430,500
ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,500

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการตรวจการจางตามหลักเกณฑ  วธิกีารและเงื่อนไข
หนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2546 เรื่อง  การเบกิจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
กอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 188,000

หมวดคาตอบแทน

66,900

ประเภทคาจางลูกจางประจํา 237,900
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 1,288,800
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ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางกองคลัง

เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางกอง
คลัง  ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯ

งบดําเนนิงาน 1,461,000



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

80,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง  ตามคําสั่งของทางราชการ  เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ ฯลฯ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน  ตลอดจน
คาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหายหรอืคา
สนิไหมทดแทน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองคลัง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

หมวดคาใชสอย 665,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 500,000

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง ,
โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา
คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํา
การอยางใดอยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตาม
ความจําเปน คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

 -127-



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

68,500
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000
เพื่อจายเปนคากระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี ฟลม  แถบ
บันทกึเสยีงหรอืภาพ  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
 ขาตัง้กลอง ฯลฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 1,000

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 1,000

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
 รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับ
รถยนต

40,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอมสอม สบู
ผงซักฟอก  ไมถูพื้น  ผาถูพื้น ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
 สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อหรอืจางพมิพ  เชน  ใบเสร็จรับเงนิตาง ๆ
   น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ
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ประเภทวัสดุสํานักงาน 150,000
หมวดคาวัสดุ 365,500



จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

งบลงทุน

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
51,200

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  สําหรับตดิตัง้
ภายในกองคลัง  ขนาด 40,000 บทียีู  จํานวน 1 เครื่อง  มกีาร
รับประกันไมนอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 223)

1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 51,200

51,200
หมวดคาครุภัณฑ

100,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล
  , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับ
เครื่องพมิพคอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ ,
กระดาษตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่อง
กระจายสัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา
(Note Book) , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุ
อุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรได
ตามปกต ิ ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร
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รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท
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(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 181)

"ทัง้นี้ จะเบกิจายเมื่อไดปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มถุินายน 2559
เรื่อง  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงนิอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แลว"

ประเภทเงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 25,000
หมวดเงนิอุดหนุน 25,000

เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนเพื่อดําเนนิงานโครงการศูนยบริการรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขอ 7 ของ
ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่อง สถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน

งบเงนิอุดหนุน 25,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

80,000หมวดคาตอบแทน
งบดําเนนิงาน 302,600

324,000

ประเภทเงนิเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 36,000
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานในงานเทศกิจ  ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯและหลักเกณฑ
ที่กําหนด

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในงานเทศกิจ
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งานเทศกจิ 697,600

เทศบาลเมอืงสระแกว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 697,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

360,000
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

งบบุคลากร 360,000
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งให
ปฏบิัตงิานงานนอกเวลาราชการ

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 80,000



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

10,000
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ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร
65,000หมวดคาใชสอย

5,0001. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คาระวางบรรทุก
 คาเชาทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรง
มหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน
คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการ
อยางใดอยางหนึ่งที่เทศบาลไมอาจดําเนนิการเองไดตามความจําเปน
  ฯลฯ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของเทศบาล
  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของงานเทศกิจ  เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน  ตลอดจน
คาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหม
ทดแทน

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไม  เหล็ก  ปูน  ทอน้ํา  และ
อุปกรณประปา  ฯลฯ  สําหรับใชในการซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ
 ที่จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับรถยนต

150,000หมวดคาวัสดุ

50,000ประเภทวัสดุกอสราง

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 5,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว
(ตัง้จายตามราคาตลาดทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 219)

เพื่อจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน  พรอมอุปกรณและตดิตัง้  จํานวน
 1 ชุด  สําหรับตดิตัง้บนหลังคารถเทศกิจ  โดยมคุีณลักษณะดังนี้
 - ไฟสัญญาณไซเรนแบบ LED ยาวไมนอยกวา 120 เซนตเิมตร
จํานวน 1 แผง
 - เครื่องขยายเสยีงพรอมลําโพง มกํีาลังขยายไมนอยกวา 100 วัตต
 จํานวน 1 ชุด

ประเภทคาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 7,600
เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการอนิเตอรเน็ตในอาคารงาน
เทศกิจ ของเทศบาลเมอืงสระแกว

1. โครงการจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน

35,000
หมวดคาครุภัณฑ 35,000

งบลงทุน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล ,
 เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับเครื่องพมิพ
คอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ , กระดาษ
ตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่องกระจาย
สัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ , โปรแกรม
คอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา (Note Book) ,
แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุอุปกรณคอมพวิเตอร
เพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรไดตามปกต ิ ฯลฯ

หมวดคาสาธารณูปโภค 7,600

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ
35,000

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 15,000

50,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

 -133-

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 168,000

ประเภทประจําตําแหนง 18,000

ประเภทคาจางลูกจางประจํา 541,000

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 4,593,100
งบบุคลากร 2,926,400

เทศบาลเมอืงสระแกว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 2,926,400

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 4,593,100 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 997,000

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน
หัวหนาฝาย (นักบริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ
  1,500 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดอืนและ
วธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2
 พฤษภาคม 2559

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา   พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจางประจํา

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิาน
ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯ
และหลักเกณฑที่กําหนด

1,202,400

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

137,000
งบดําเนนิงาน 1,199,000

19,000

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 10,000

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 60,000
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หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาเชาบาน 78,000

หมวดคาใชสอย 365,000

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสอืหรอื
เขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรงมหรสพ
 หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน   คาจาง
เหมาบริการ  คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่เทศบาลไมอาจดําเนนิการเองไดตามความจําเปน  ฯลฯ

ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.)
ที่ปฏบิัตงิานตามระเบยีบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
  วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏบิัตงิานนอก
เวลาราชการ

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

เพื่อจายเปนคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของฝายการเมอืง พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา และผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตาม
ระเบยีบฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน  ตลอดจน
คาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหม
ทดแทน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของเทศบาล
ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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5,0002. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน

10,000

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

100,0001. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประเภทวัสดุกอสราง

10,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอมสอม สบู
ผงซักฟอก  ไมถูพื้น  ผาถูพื้น ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไม  เหล็ก  ปูน  ทอน้ํา  และ
อุปกรณประปา  ฯลฯ  สําหรับใชในการซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของ
เทศบาล

ประเภทวัสดุสํานักงาน
670,000

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ของเทศบาลตามคําสั่งของทาง
ราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ   คาธรรมเนยีมในการ
ใชสนามบนิ

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง สมุด
แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง  ไมโครโฟน
  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ

หมวดคาวัสดุ

200,000

15,000

5,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

27,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล ,
เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับเครื่องพมิพ
คอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ , กระดาษตอเนื่อง
 แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่องกระจายสัญญาณ ,
เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ , โปรแกรมคอมพวิเตอร ,
แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา (Note Book) , แผนรองเมาส ,
พัดลมระบายความรอน , วัสดุอุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใช
งานคอมพวิเตอรไดตามปกต ิ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลงิ เชน  เครื่องดับเพลงิ  รวมทัง้เคมี
โฟม  และน้ํายาที่ใชในการดับเพลงิชนดิตาง ๆ  ฯลฯ

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลงิ 100,000

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

100,000ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 10,000

120,000
เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
รวมถึงสายสงน้ํา  ขอตอ  สายสูบ  หัวฉีด  หรอือุปกรณตาง ๆ  ที่
จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับรถยนตดับเพลงิ

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายที่ใชในการปฏบิัตงิานของเจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน เสื้อ กางเกง  ถุงมอื  รองเทา
เข็มขัด หมวก  ชุดปฏบิัตงิานกูภัยและดับเพลงิ   ฯลฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 300,000
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

15,000
หมวดคาสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล  ที่ใชในอาคารสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ ที่อยูในความควบคุมดูแลของงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล



จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 218)

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

เพื่อจายเปนคาจัดเครื่องยนตดเีซลพรอมปมสูบน้ําชนดิหอยโขง  พรอม
อุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะดังนี้

 - เครื่องยนตดเีซลและปมสูบน้ํา ตดิตัง้บนเทรเลอรสําหรับลากจูง
สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
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ประเภทครุภัณฑการเกษตร

467,700

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนดิตัง้พื้นหรอืชนดิ
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครื่อง  มกีารรับประกัน
อยางนอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประกอบดวย1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 13,000 บทียีู จํานวน 1 เครื่อง
  สําหรับตดิตัง้หองวทิยุสื่อสาร
1.2 เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 36,000 บทียีู  จํานวน 1
เครื่อง  สําหรับตดิตัง้ภายในหองเวรงานปองกันฯ

งบลงทุน

1. โครงการจัดซื้อเครื่องยนตดเีซลพรอมปมสูบน้ําชนดิหอยโขง 180,000

12,000

 - เปนเครื่องยนตดเีซลมขีนาดไมนอยกวา 14 แรงมา
 - ตดิตัง้ปมสูบน้ําชนดิหอยโขง  มทีางสูบน้ําและทางสงน้ํา
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว

ประเภทคาบรกิารโทรศัพท

467,700หมวดคาครุภัณฑ

70,000

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  สําหรับการตดิตอราชการตาง ๆ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 221)

1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

 - ตนกําลังเปนเครื่องยนตเบนซนิ 4 จังหวะ
 - มกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมระบายควันแรงดันสูง  สําหรับใชในการ
ดับเพลงิ  จํานวน 1 ตัว โดยมคุีณลักษณะดังนี้

 - ไฟสัญญาณไซเรนแบบ LED ยาวไมนอยกวา 120 เซนตเิมตร
จํานวน 1 แผง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด  สําหรับการปฏบิัตงิาน
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร

(ตัง้จายตามราคาตลาดทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 219)

เพื่อจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน  พรอมอุปกรณและตดิตัง้  จํานวน 1
 ชุด  สําหรับตดิตัง้บนหลังคารถดับเพลงิ  โดยมคุีณลักษณะดังนี้
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ประเภทครุภัณฑโรงงาน

32,700

1. โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควันดับเพลงิ 150,000

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 218)

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

1. โครงการจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน 35,000
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

 - เครื่องขยายเสยีงพรอมลําโพง มกํีาลังขยายไมนอยกวา 100 วัตต
จํานวน 1 ชุด
 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

 - ใบพัดขนาด 18 นิ้ว ผลติจากวัสดุไมเปนสนมิ แข็งแรง น้ําหนักเบา



1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

1.2 เครื่องพมิพเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
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(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 219)

     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/
ผูอํานวยการกอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจาย
เปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน
 หัวหนาฝาย (นักบริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ใน
อัตราเดอืนละ 1,500 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับอัตราเงนิเดอืนและวธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ประเภทเงนิประจําตําแหนง

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน  ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/
ผูอํานวยการกอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธิ
ไดรับคาตอบแทนรายเดอืน  ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและ
เงนิประจําตําแหนง  โดยมสีทิธไิดรับเงนิคาตอบแทนรายเดอืน
เทากับอัตราเงนิประจําตําแหนงที่ไดรับอยู

85,200
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 1,972,800 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศกึษา 1,972,800

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 1,649,400
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 1,377,000

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานครูเทศบาลที่ไมสังกัด
สถานศกึษา  และพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

งบบุคลากร 1,649,400

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป



จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนเงนิคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตามระเบยีบฯ

หมวดคาตอบแทน 49,400

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับ
ตามระเบยีบฯ

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏบิัตงิานงานนอกเวลาราชการ

8,400

ประเภทคาเชาบาน 36,000

323,400

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 108,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในกองการศกึษา  โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงสระแกว

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานในกองการศกึษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืง
สระแกว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงสระแกว

งบดําเนนิงาน
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รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และคาพัฒนาครูแกนนํา  ตามโครงการ
รณรงคเพื่อปองกันยาเสพตดิในสถานศกึษา ตามหนังสอืกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดานการศกึษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
"ทัง้นี้  จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน"
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป* 3,000 บาท)

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสอืหรอืเขาปกหนังสอื คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร
(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพ
ตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตามความ
จําเปน คาตดิตัง้โทรศัพท คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
ฯลฯ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 23,000
 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง  ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  คาใชจายในการพัฒนา
บุคลากร  และการไปทัศนศกึษาดูงานของเทศบาลตาง ๆ ฯลฯ
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หมวดคาใชสอย 98,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 40,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหาย
หรอืคาสนิไหมทดแทน

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000
เพื่อจายเปนคากระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี ฟลม
แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
 ขยาย  ขาตัง้กลอง ฯลฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น
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70,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่นสําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

ประเภทวัสดุกอสราง 1,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไม  เหล็ก  ปูน  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ฯลฯ  สําหรับใชในการซอมแซมสิ่งกอสราง
ตาง ๆ  ของเทศบาล

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000
เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนต

หมวดคาวัสดุ 176,000
ประเภทวัสดุสํานักงาน 60,000

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรา
ยาง สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผน
ปายตาง ๆ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองการศกึษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ



จํานวน บาท
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ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 30,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึ
ขอมูล , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับ
เครื่องพมิพคอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ ,
  กระดาษตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส ,
เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบ
ตาง ๆ , โปรแกรมคอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับ
คอมพวิเตอรพกพา (Note Book) , แผนรองเมาส , พัดลม
ระบายความรอน , วัสดุอุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถ
ใชงานคอมพวิเตอรไดตามปกต ิ ฯลฯ



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 58,354,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

21,864,100
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 21,864,100

งบบุคลากร

แผนงานการศกึษา
งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกผูบริหารสถานศกึษา พนักงานครูเทศบาล
พรอมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน   ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน 2560 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนสําหรับการจัด
การศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป** 16,121,000 บาท)

 - เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานครูผูดูแลเด็ก  พรอมทัง้เงนิ
ปรับปรุงเงนิเดอืน ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการ
เงนิเดอืน  เงนิสวัสดกิารสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงนิ
คาตอบแทน เงนิเพิ่มการครองชีพ  และเงนิประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจาง
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*** 1,053,000 บาท)

ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 17,174,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

58,354,200

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดอืนของผูบริหารสถานศกึษา และ
พนักงานครูเทศบาล ที่ไดรับในอัตราเทากับเงนิวทิยฐานะ  ตาม
หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลง
วันที่ 13 มถุินายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป
เงนิอุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป**)

เพื่อจายเปนเงนิวทิยะฐานะของผูบริหารสถานศกึษา และพนักงานครู
เทศบาล ที่ไดรับในอัตราเทากับเงนิวทิยฐานะ  ตามหนังสอืกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13
มถุินายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิ
อุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป**)

เพื่อจายเปนเงนิคาจางลูกจางประจํา  พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา  ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ที่ มท
0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาค
บังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป**)

ประเภทเงนิวทิยฐานะ 1,184,400

ประเภทคาจางลูกจางประจํา 210,900

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 806,400
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จํานวน บาท
 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานกองการศกึษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืงสระแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงสระแกว
 - เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศกึษา ตามหนังสอืกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน   ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน
2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป** 506,000 บาท)

 - เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก , ผูดูแลเด็กเล็ก) ที่ปฏบิัตงิานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว  ตามหนังสอืกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงนิอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการเงนิเดอืน  เงนิสวัสดกิารสําหรับ
ขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงนิคาตอบแทน เงนิเพิ่มการครองชีพ
และเงนิประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง

กําหนดวา  คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสรรใหในอัตรา 9,400
 บาท/เดอืน  พนักงานจางตามภารกิจรายใดไดรับการเลื่อน
คาตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจางของ อปท. แลว
ไดรับคาตอบแทนสูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใหอปท.ตนสังกัด
ตัง้งบประมาณจากเงนิรายไดสมทบเพิ่ม
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*** 437,000 บาท)
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ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 2,284,400



จํานวน บาท
 - เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานในกองการศกึษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงสระแกว

 - เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศกึษา  ตามหนังสอื
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13
มถุินายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิ
อุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป** 84,000 บาท)
 - เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง (ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก , ผูดูแลเด็กเล็ก) ที่ปฏบิัตงิานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว  ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ดวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรายการเงนิเดอืน  เงนิสวัสดกิารสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก
เล็ก เงนิคาตอบแทน เงนิเพิ่มการครองชีพ  และเงนิประกันสังคม
สําหรับพนักงานจาง
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*** 60,000 บาท)
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204,000ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนผูตรวจประเมนิผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศกึษาเพื่อใหมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะ  ตามหนังสอืกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ปฏบิัติตามหนังสอืกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน   ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป**)

หมวดคาตอบแทน 13,800
ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนนิงาน

9,000

25,603,800

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร 4,800
เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานครูผูดูแลเด็ก ที่
มสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตามระเบยีบฯ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงนิอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการเงนิเดอืน  เงนิสวัสดกิารสําหรับ
ขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงนิคาตอบแทน เงนิเพิ่มการครองชีพ
และเงนิประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป***)



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูแกนนํา  ตามโครงการ
รณรงคเพื่อปองกันยาเสพตดิในสถานศกึษา ตามหนังสอืกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
"ทัง้นี้  จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน"
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป* 6,000 บาท)

14,910,200

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวางบรรทุก
 คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน ,
โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตามความจําเปน
คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 3,132,000
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 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง  ตามคําสั่งของทางราชการ  เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
 และการไปทัศนศกึษาดูงานของเทศบาลตาง ๆ ฯลฯ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 26,000

หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ



จํานวน บาท

จํานวน บาท
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9. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพตดิในสถานศกึษา
 10. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศกึษา
อปท.
11. คาใชจายในกิจกรรมศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศกึษาสังกัด อปท.
12. คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง "สถานศกึษาพอเพยีง"
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง"
13. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษาในสังกัดเทศบาล
เมอืงสระแกว  ไดแก  โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมอืงสระแกว ประกอบไปดวยคาใชจายตาง ๆ ดังนี้

11,522,2003. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา

1. คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
2. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา
3. คาใชจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
5. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
6. คาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)
 7. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จัดทํา
แผนการศกึษาดเีดน (โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
 8. คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลมิพระเกียรติ
สถานศกึษาในสังกัด อปท.

2. โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงประเทศไทย

200,000

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ คาจาง คาวัสดุอุปกรณ  ที่จําเปน ในการ
ดําเนนิโครงการ เชน คาชุดนักกีฬา คาเวชภัณฑ คาเบี้ยเลี้ยง คา
น้ํามันเช้ือเพลงิ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 175)



จํานวน บาท

17. โครงการจัดสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียนเทศบาล  เพื่อ
รองรับเขาสูอาเซยีน (AEC)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) และโรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) โรงเรียนละ 100,000 บาท
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 126)

30,000ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

14. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แต
ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน
15. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 119)
16. โครงการสบืสานปณธิานพอ  กาวเล็กๆ สูความพอเพยีง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) และโรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) โรงเรียนละ 100,000 บาท
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 128)

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดาน
การศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
"ทัง้นี้จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน"
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป* 11,122,200 บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของโรงเรียน และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
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รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทประเภทวัสดุการศกึษา 2,547,500
เพื่อจายเปนคาวัสดุ สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรูสะเต็มศกึษา (STEM  Education)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) และโรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) แหงละ 1 โครงการ

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 5,000

ประเภทวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ลูกรัง หนิ
คลุก อฐิ ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ สําหรับใชใน
การกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของเทศบาล

10,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอมสอม สบู
ผงซักฟอก  ไมถูพื้น  ผาถูพื้น ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียน  ดังนี้
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว
- โรงเรียนอนุบาลเมอืงสระแกว
 - โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว
 - ศูนยการศกึษาพเิศษประจําจังหวัดสระแกว
ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดาน
การศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
"ทัง้นี้จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน"
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*)

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 100,000
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ
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ประเภทคาอาหารเสรมิ (นม) 7,077,300

หมวดคาวัสดุ 9,739,800



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

เพื่อจายเปนโทรศัพทพื้นฐาน  สําหรับการตดิตอราชการตาง ๆ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท
 คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว

ประเภทคาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม
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300,000

600,000
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และสถานศกึษาใน
สังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว ตลอดจนคาไฟฟาในอาคารสํานักงาน/
ในที่สาธารณะ ที่อยูในความควบคุมดูแลของกองการศกึษา

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการระบบอนิเตอรเน็ต
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงสระแกวทัง้ 4 ศูนย
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใชบริการ

งบลงทุน

1. โครงการจัดซื้อโตะวางคอมพวิเตอร 4,500
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพวิเตอร ขนาดไมนอยกวา 1.00 x
 0.60 เมตร พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงสระแกว ศูนยที่ 4 (ตลาดสระแกว)

30,000

หมวดคาครุภัณฑ 558,300
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

(ตัง้จายตามราคาตลาดทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 232)

958,300

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศกึษาในสังกัดเทศบาลเมอืงสระแกว ตลอดจนคาน้ําประปา
คาน้ําบาดาลในอาคารสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของกองการศกึษา

หมวดคาสาธารณูปโภค 940,000
ประเภทคาไฟฟา

ประเภทคาบรกิารโทรศัพท 10,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนดิแขวน  แบบแยกสวน  มรีะบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บทียีู จํานวน 2 เครื่อง  ตดิตัง้  ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) มกีารรับประกันอยาง
นอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 234)

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู
 สะเต็มศกึษา (STEM  Education) ประกอบดวย

451,900

   2.1 ชุดโตะพรอมเกาอี้ 4 ตัว จํานวน 16 ชุด สําหรับ โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) 8 ชุด  และโรงเรียนเทศบาล 2
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(ตัง้จายตามราคาตลาดทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 129 - 130)
3. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

   2.2 ชุดโชวสําหรับวางผลงานและจัดเก็บอุปกรณ 4 ช้ัน จํานวน 4
ชุด สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) 2 ชุด  และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) 2 ชุด
   2.3 ชุดวางกลองสําหรับจัดเก็บวัสดุการศกึษา 3 ชอง จํานวน 4 ชุด
 สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) 2 ชุด  และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) 2 ชุด
   2.4 ชุดวางกลองสําหรับจัดเก็บวัสดุการศกึษา 9 ชอง จํานวน 2
ชุด สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) 1 ชุด  และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) 1 ชุด
   2.5 ช้ันวางหนังสอืคูมอื จํานวน 8 ชุด สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพออนุสรณ) 4 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) 4

64,800



จํานวน บาท

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องพมิพแบบฉีดหมกึ พรอมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ  จํานวน 1 เครื่อง
1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

รวม บาท

จํานวน บาท

(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด  สําหรับการ
ปฏบิัตงิานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงสระแกว ศูนยที่ 4
(ตลาดสระแกว) ประกอบดวย

37,100
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ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร

เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอน สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพอ
อนุสรณ) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (บานลัดกะสัง) โรงเรียนละ
200,000 บาท
ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดาน
การศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
"ทัง้นี้จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน"
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 125)
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*)

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 231)

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 400,000

400,0001. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

งบเงนิอุดหนุน 9,928,000
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2. เงนิอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว
เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว
ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดาน
การศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
"ทัง้นี้จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน"
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 123)
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*)

เพื่อจายเปน
1. เงนิอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมอืงสระแกว
เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมอืงสระแกว
ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มถุินายน 2560 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดาน
การศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
"ทัง้นี้จะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน"
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 122)
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*)

หมวดเงนิอุดหนุน 9,928,000
ประเภทเงนิอุดหนุนสวนราชการ 9,928,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

งบบุคลากร 1,749,300
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 1,749,300
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 1,352,700

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทเงนิประจําตําแหนง 103,200

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธไิดรับคาตอบแทน
รายเดอืน  ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหนง
โดยมสีทิธไิดรับเงนิคาตอบแทนรายเดอืนเทากับอัตราเงนิประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยู

67,200
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 2,638,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,638,000

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจายเปนเงนิประจํา
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  หัวหนาฝาย (นัก
บริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ 1,500
บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดอืนและ
วธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559



จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร

ประเภทคาจางลูกจางประจํา
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ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 3,000

หมวดคาใชสอย 330,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 10,000

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวางบรรทุก
 คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน ,
โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตามความจําเปน
ฯลฯ

งบดําเนนิงาน 500,100
หมวดคาตอบแทน 133,600

ประเภทคาเชาบาน 84,000
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

46,600

226,200
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา

เพื่อจายเปนเงนิคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา และผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตามระเบยีบฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

3. โครงการอบรมใหความรูดานสุขาภบิาลอาหาร จํานวน บาท

40,0001. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ ฯลฯ
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ

40,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  เชน  คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ
 คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาสมนาคุณวทิยากร คาใชจายในพธิเีปด -
 ปดประชุม คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คา
ประกาศนยีบัตร คาถายเอกสาร คากระเปา ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรม
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 136)

60,000
2. โครงการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยนืภายใต
แผนปฏบิัตกิาร 21 ระดับทองถ่ิน (Local  Agenda 21 : LA21)
เทศบาลเมอืงสระแกว อําเภอเมอืง จังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  เชน  คาปายประชาสัมพันธ
คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล คาใชจายในการจัดการประชุม
คาใชจายในการจัดทําเวทเีสนอแผนและสงมอบ  คาอาหาร  คา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนเพื่อ
การดําเนนิงานโครงการ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 135)



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

4. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวธิโีดย
กิจกรรม 3R

80,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  เชน  คาอาหาร  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาสมนาคุณวทิยากร  คาใชจาย
ในพธิปีด - เปดประชุม คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
คาประกาศนยีบัตร คาถายเอกสาร  คากระเปาใสเอกสาร ฯลฯ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 137)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

10,000

5. โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพตดิ 90,000

10,000

หมวดคาวัสดุ 36,500
ประเภทวัสดุสํานักงาน

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 500
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพตดิ
แกประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มสีทิธเิขารับการฝกอบรม  เชน
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ  คาเชาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คา
สมนาคุณวทิยากร คาใชจายในการปด - เปดการประชุม
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาถายเอกสาร  คา
กระเปาใสเอกสาร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 134)

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนดิตัง้พื้นหรอื
ชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียีู  จํานวน 1
เครื่อง  มกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

ประเภทสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล
 , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับเครื่องพมิพ
คอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ , กระดาษ
ตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่องกระจาย
สัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ , โปรแกรม
คอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา (Note Book)
 , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุอุปกรณ
คอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรไดตามปกต ิ ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 20,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 3,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่นสําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล  และสําหรับเครื่อง
พนสารเคม ีเครื่องตัดหญา

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับรถยนต

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000

งบลงทุน 88,600
หมวดคาครุภัณฑ 88,600
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1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 55,900

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 227)



จํานวน บาท

1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 225)
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด  สําหรับการปฏบิัตงิาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย

     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป
(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร 32,700

1.2 เครื่องพมิพเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่
1 จํานวน 1 เครื่อง

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง

เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสระแกว  ที่ทําการปกครองจังหวัด
สระแกว  เพื่อดําเนนิงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ตดิ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสระแกว  ตามหนังสอืจังหวัด
สระแกว ดวนที่สุด  ที่ สก 0018.2 (ศอ.ปส.จ.สก.)/ว 2360 ลง
วันที่ 22 มถุินายน 2560 เรื่อง  ขอใหพจิารณาบรรจุโครงการ
ไวในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

งบเงนิอุดหนุน 300,000
หมวดเงนิอุดหนุน 300,000
ประเภทเงนิอุดหนุนสวนราชการ 300,000

"ทัง้นี้ จะเบกิจายเมื่อไดปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มถุินายน 2559
เรื่อง  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แลว"
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 180)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

ประเภทเงนิประจําตําแหนง 42,000
เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลสายงาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหไดรับเงนิประจําตําแหนงในอัตรา
เดอืนละ 3,500 บาท ตามคําสั่งเทศบาลเมอืงสระแกว ที่
141/2552 ลงวันที่ 31 มนีาคม 2552 เรื่อง เลื่อนระดับและ
แตงตัง้พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
สายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

444,600
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 390,600

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 995,800 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 995,800

งบบุคลากร 444,600
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา)

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพเิศษของพนักงาน
เทศบาล  ประเภทเงนิเพิ่ม พ.ต.ส. กลุมตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ
 กลุมที่ 1 ไดรับเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพเิศษของพนักงาน
เทศบาล  ในอัตราเดอืนละ 1,000 บาท ตามคําสั่งเทศบาลเมอืง
สระแกว ที่ 432/2554 ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2554

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 12,000

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

งบดําเนนิงาน 218,500
หมวดคาตอบแทน 42,000
ประเภทคาเชาบาน 42,000

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 90,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  ฯลฯ
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

หมวดคาใชสอย 140,000

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

2. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศกึษาดูงานของเครอืขาย
แกนนําดานสุขภาพภาคประชาชน

50,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน  คาอาหาร  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาสมนาคุณวทิยากร  คาใชจาย
ในพธิปีด - เปดประชุม  คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
  คาประกาศนยีบัตร  คาถายเอกสาร  คากระเปา  ฯลฯ  และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 132)

หมวดคาวัสดุ 36,500
ประเภทวัสดุสํานักงาน 5,000

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 500
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000
เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนต



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

32,700
ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร

ประเภทวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย 15,000
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 3,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่นสําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล  และสําหรับ
เครื่องพนสารเคม ีเครื่องตัดหญา

เพื่อจายเปนคาวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย เชน น้ํายาตาง ๆ
  สายยาง  ลูกยาง  เวชภัณฑ  เคมภีัณฑ  ถุงมอื  สําลแีละ
ผาพันแผล  สารกําจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณสําหรับใชใน
การตรวจสารปนเปอนของอาหาร คาวัสดุอุปกรณในการ
ตรวจหาสารเสพตดิในรางกาย ฯลฯ

32,700
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด  สําหรับการ
ปฏบิัตงิานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 10,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึ
ขอมูล , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับ
เครื่องพมิพคอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ ,
กระดาษตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่อง
กระจายสัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา
(Note Book) , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุ
อุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรได
ตามปกต ิ ฯลฯ

งบลงทุน 32,700
หมวดคาครุภัณฑ



1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท300,000

     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป
(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 225)

งบเงนิอุดหนุน 300,000
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1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
 เครื่อง
1.2 เครื่องพมิพเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่
 1 จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) สําหรับดําเนนิงานโครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลเมอืงสระแกว  ในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน  ชุมชนละ 15,000 บาท
"ทัง้นี้ จะเบกิจายเมื่อไดปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มถุินายน 2559
เรื่อง  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงนิอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แลว"
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 138)

หมวดเงนิอุดหนุน 300,000
ประเภทเงนิอุดหนุนเอกชน



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

42,000
เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลสายงาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหไดรับเงนิประจําตําแหนงในอัตรา
เดอืนละ 3,500 บาท ตามคําสั่งเทศบาลเมอืงสระแกว ที่ 75/2555
  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555
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ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,000
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพเิศษของพนักงาน
เทศบาล  ประเภทเงนิเพิ่ม พ.ต.ส. กลุมตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ
กลุมที่ 1 ไดรับเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพเิศษของพนักงาน
เทศบาล  ในอัตราเดอืนละ 1,500 บาท ตามคําสั่งเทศบาลเมอืง
สระแกว ที่ 75/2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 108,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
 ใหแกพนักงานจาง

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 2,413,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวควาวใหแกพนักงานจาง

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทเงนิประจําตําแหนง

งานศูนยบรกิารสาธารณสุข 2,413,200
งบบุคลากร 767,600

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 767,600
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 587,600



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท2. โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลอืดออก 200,000
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ไดแก สารเคมกํีาจัดยุงและแมลง  คา
ทรายเคลอืบสารเคม ีคาน้ํามันเช้ือเพลงิ คาจางโฆษณา
ประชาสัมพันธ  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
โครงการ  ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 133)

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 25,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ ฯลฯ

หมวดคาใชสอย 623,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 338,000

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวางบรรทุก
 คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน ,
โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตามความจําเปน
ฯลฯ

งบดําเนนิงาน 831,900
หมวดคาตอบแทน 10,000
ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 10,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานงานนอกเวลาราชการ
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุกอสราง 50,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอมสอม สบู
ผงซักฟอก  ไมถูพื้น  ผาถูพื้น ฯลฯ

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 5,000
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เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ลูกรัง หนิ
คลุก อฐิ ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ สําหรับใช
ในการกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของเทศบาล

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 500
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ

3. โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคตดิตอ 40,000
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการรณรงค ควบคุม ปองกัน
โรคตดิตอตาง ๆ  ไดแก คาวัสดุอุปกรณ  คาจางโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม
 คาปาย  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ  ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 134)

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 5,000
หมวดคาวัสดุ 148,500



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 10,000

ประเภทวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย 50,000
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000
เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอืควบคูกับรถยนต

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่นสําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล  และสําหรับเครื่อง
พนสารเคม ีเครื่องตัดหญา

เพื่อจายเปนคาวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย เชน น้ํายาตาง ๆ
 สายยาง  ลูกยาง  เวชภัณฑ  เคมภีัณฑ  ถุงมอื  สําลแีละ
ผาพันแผล  สารกําจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณสําหรับใชในการ
ตรวจสารปนเปอนของอาหาร คาวัสดุอุปกรณในการตรวจหาสาร
เสพตดิในรางกาย ฯลฯ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 20,000

เพื่อจายเปนคากระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี ฟลม  แถบ
บันทกึเสยีงหรอืภาพ  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
 ขาตัง้กลอง ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล
 , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับเครื่องพมิพ
คอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ , กระดาษ
ตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่องกระจาย
สัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ , โปรแกรม
คอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา (Note Book)
 , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุอุปกรณ
คอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรไดตามปกต ิ ฯลฯ



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท
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8,400
เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการระบบอนิเตอรเน็ต
สําหรับศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงสระแกว  รวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใชบริการ

งบลงทุน 813,700
หมวดคาครุภัณฑ 563,700
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
1. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับ
การปฏบิัตงิานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยมคุีณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 226)

เพื่อจายเปนโทรศัพทพื้นฐาน  สําหรับการตดิตอราชการตาง ๆ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท
 คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
เมอืงสระแกว

ประเภทคาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม

ประเภทคาบรกิารโทรศัพท 2,400

หมวดคาสาธารณูปโภค 50,400
ประเภทคาไฟฟา 36,000

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในอาคารศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลเมอืงสระแกว

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,600
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาลที่ใชในอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลเมอืงสระแกว
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1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

12,0002. โครงการจัดซื้อเครื่องปนและผสมสารอุดฟน

     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร

32,700
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด  สําหรับการปฏบิัตงิาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย

(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
1.2 เครื่องพมิพเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่
1 จํานวน 1 เครื่อง

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 226)

ประเภทครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย
460,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยูนติทําฟน จํานวน 1 ชุด  สําหรับการปฏบิัตงิาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

1. โครงการจัดซื้อยูนติทําฟน

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 225)
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปนและผสมสารอุดฟน จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับการปฏบิัตงิานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 227)



รวม บาท

จํานวน บาท

 -175-

หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 250,000
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
1. โครงการซอมแซม  ปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข 250,000

โดยดําเนนิการซอมแซม  ปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมอืงสระแกว
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 139)
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เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทอํานวยการทองถ่ิน
 ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธไิดรับคาตอบแทน
รายเดอืน  ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหนง
โดยมสีทิธไิดรับเงนิคาตอบแทนรายเดอืนเทากับอัตราเงนิประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยู

ประเภทเงนิประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจายเปนเงนิประจํา
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  หัวหนาฝาย (นัก
บริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ 1,500
บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดอืนและ
วธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

67,200จํานวน

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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ประเภทเงนิเดือนพนักงาน

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 1,555,700 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานเคหะและชุมชน

1,213,500
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) 1,213,500

งบบุคลากร
งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,555,700

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

เทศบาลเมอืงสระแกว

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

839,100จํานวน

67,200จํานวน
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เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางกองชาง
  ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 216,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
 ใหแกพนักงานจางกองชาง

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000
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ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ)
คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนนิคดี
ตามคําพพิากษา คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่งที่เทศบาลไมอาจ
ดําเนนิการเองไดตามความจําเปน  คาตดิตัง้ไฟฟา  คาตดิตัง้
น้ําประปา คาตดิตัง้โทรศัพท  คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตางๆ
ฯลฯ

100,000จํานวน
หมวดคาใชสอย 135,000

ประเภทคาเชาบาน

งบดําเนนิงาน 302,000
หมวดคาตอบแทน 87,000

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานงานนอกเวลาราชการ

3,000

84,000จํานวน

จํานวน
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รวม บาท
บาท

10,000

10,000จํานวน

จํานวน

40,000จํานวน
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หมวดคาวัสดุ 80,000
ประเภทวัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง  ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาลงทะเบยีน คาผานทาง
ดวนพเิศษ  คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  ฯลฯ

2. โครงการปรับปรุงผังเมอืงรวมเมอืงสระแกว

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 144)

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการวาง/ปรับปรุง/แกไข
กฎกระทรวงผังเมอืงรวมเมอืงสระแกว  เพื่อใหมผีลบังคับใชอยาง
ตอเนื่อง  ตามหนังสอืจังหวัดสระแกว  ที่  สก 0020/ว 1867 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เรื่อง  การกําชับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการดําเนนิการจัดทําผังเมอืง

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองชาง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 15,000จํานวน
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รวม บาท
รวม บาท

บาท

40,000จํานวน

40,200จํานวน1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนดิตัง้พื้นหรอืชนดิ
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียีู  จํานวน 1
เครื่อง  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 234)

งบลงทุน 40,200
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ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
หมวดคาครุภัณฑ 40,200

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล
  , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับ
เครื่องพมิพคอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ ,
กระดาษตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่อง
กระจายสัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา
(Note Book) , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุ
อุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรได
ตามปกต ิ ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 1,423,200
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในกองชาง
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน 17,682,000

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 17,682,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

งบบุคลากร

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนง ประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับตน (นักบริหาร ระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืน
ละ 1,500.- บาท   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงนิเดอืนและวธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

3,828,300

ประเภทคาจางลูกจางประจํา 478,600

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา)

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทเงนิประจําตําแหนง 36,000

3,828,300
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 1,686,500

204,000
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานในกองชาง

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

เพื่อจายเปนเงนิคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา  และผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอืตามระเบยีบฯ

หมวดคาใชสอย

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

4,929,800
หมวดคาตอบแทน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานงานนอกเวลาราชการ

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร 29,800

งบดําเนนิงาน

120,000

30,000
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179,800

1,650,000

ประเภทคาเชาบาน

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร
1,895,000

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสอืหรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ)
คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน   คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่งที่
เทศบาลไมอาจดําเนนิการเองไดตามความจําเปน  คาตดิตัง้
ไฟฟา  คาตดิตัง้น้ําประปา คาตดิตัง้โทรศัพท  คาขยายเขต
จําหนายระบบน้ําประปา  ภายในเขตเทศบาลเมอืงสระแกว  คา
ตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

5,000

หมวดคาวัสดุ 2,855,000

200,000

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหาย
หรอืคาสนิไหมทดแทน

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ดนิ  ลูกรัง
 หนิคลุก อฐิ ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ
สําหรับใชในการกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของ
เทศบาล
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เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองชาง  เพื่อให
สามารถใชงานได

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุกอสราง 1,500,000

800,000
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  ลําโพง
ไมโครโฟน  ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ  สําหรับตดิตัง้และซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ  อาคารและสถานที่  รวมทัง้ประดับในเทศกาล
 หรอืพธิตีาง ๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง  ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาลงทะเบยีน คาผาน
ทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  ฯลฯ

40,000

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ

ประเภทวัสดุสํานักงาน

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

100,000

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยวงเดอืนไฟฟา ขนาด 7 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง โดย

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

198,900

75,000

1. โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดอืนไฟฟา 5,000
ประเภทครุภัณฑโรงงาน

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 236)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ  ขนาด 300 มม.
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 5 ชุด โดย

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 235)
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายที่ใชในการปฏบิัตงิาน  เชน
เสื้อ กางเกง  ถุงมอื  รองเทา เข็มขัด หมวก  เครื่องปองกันฝุน
ละออง  ชุดปฏบิัตงิานไฟฟาถนน   ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนต

150,000

8,923,900
หมวดคาครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

300,000

5,000

1. โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

งบลงทุน

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
1.2 เครื่องพมิพ  จํานวน 2 เครื่อง  ประกอบดวย
 - เครื่องพมิพชนดิเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่ 1

จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องพมิพแบบฉีดหมกึ  สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

2. โครงการจัดซื้อไมสตาฟอลูมเินยีมแบบชัก 3,500

     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป
(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 237)

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร 81,400

1. โครงการจัดซื้อกลองระดับ

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 235)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟอลูมเินยีมแบบชัก  ความยาว 5
เมตร  จํานวน 1 อัน  โดย

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 235)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ  ขนาดกําลังขยายไมนอยกวา 30
  เทา  จํานวน 1 ชุด โดย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 2 ชุด  สําหรับการ
ปฏบิัตงิานของกองชาง  ประกอบดวย
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ประเภทครุภัณฑสํารวจ

34,000

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

680,000
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ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
400,000

โดยดําเนนิการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ คสล. รวมกันไม
นอยกวา 576.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
สระแกว
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 145)

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 8,725,000

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2

2. โครงการกอสรางถนน คสล. ในสวนสาธารณะสระแกว - สระ
ขวัญ

โดยดําเนนิการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ คสล. รวมกันไม
นอยกวา 975.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
สระแกว
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 145)

4. โครงการกอสรางลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงคเพื่อการ
กีฬาและสันทนาการ

3. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 31 (หมูบานพร
นมิติร) ตอจากถนนเดมิ

900,000

โดยดําเนนิการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
328.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ คสล. รวมกันไม
นอยกวา 1,312.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
สระแกว
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 146)

2,000,000

โดยดําเนนิการกอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่
 คสล. รวมกันไมนอยกวา 2,870.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงสระแกว
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 146)



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท8. โครงการกอสรางผวิจราจร ASPHALT  CONCRETE ถนน
เทศบาล 17 เช่ือมถนนเทศบาล 19

800,000

โดยดําเนนิการกอสรางผิวจราจร ASPHALT  CONCRETE ตอนท่ี
1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  หนา 0.05
เมตร ตอนท่ี 3 ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 112.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ตอนท่ี 4 ขนาดกวาง 7.00 เมตร  ยาว
66.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรอืมพีื้นที่ผิวจราจร ASPHALT
 CONCRETE 4 ตอนรวมกันไมนอยกวา 2,087.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงสระแกว
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 148)
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โดยดําเนนิการกอสรางโรงจอดรถ  ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว
30.00 เมตร  จํานวน 2 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
สระแกว
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 147)

1,065,000

7. โครงการกอสรางผวิจราจร ASPHALT  CONCRETE ถนน
เทศบาล 17

โดยดําเนนิการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ คสล. รวมกันไมนอย
กวา 420.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงสระแกว
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 147)

6. โครงการกอสรางโรงจอดรถสํานักงานเทศบาลเมอืงสระแกว

โดยดําเนนิการกอสรางผิวจราจร ASPHALT  CONCRETE ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,148.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT  CONCRETE ไมนอยกวา 6,888.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงสระแกว
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 148)

5. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 280,000

2,600,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 3,000

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

งบบุคลากร
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในกองชาง

708,100
451,300

220,800

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 3,083,100 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

3,083,100
708,100

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

เทศบาลเมอืงสระแกว
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

36,000

งบดําเนนิงาน

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานในกองชาง

2,375,000
45,000

ประเภทเงนิเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงนิเดอืนพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาเชาบาน 42,000



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

หมวดคาใชสอย 1,785,000
1,660,000

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสอืหรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ)
คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน   คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่งที่
เทศบาลไมอาจดําเนนิการเองไดตามความจําเปน  คาตดิตัง้
ไฟฟา  คาตดิตัง้น้ําประปา คาตดิตัง้โทรศัพท  คาตดิตัง้เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ

 -188-

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร

10,0001. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  ฯลฯ

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000

3. โครงการปลูกหญาแฝก 10,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน ปุยคอก  ชอนปลูก  ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนนิโครงการ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 142)

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหาย
หรอืคาสนิไหมทดแทน



จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ลูกรัง หนิ
คลุก ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ สําหรับใชในการกอสราง
และซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของเทศบาล

15,000ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม สบู
ผงซักฟอก ไมถูพื้น  ผาถูพื้น  ถังขยะ เขง  ถุงใสขยะ ฯลฯ

100,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองชาง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนต , รถบรรทุกน้ํา

150,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

80,000

ประเภทวัสดุการเกษตร 100,000
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เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน  สารเคมปีองกันและกําจัด
ศัตรูพชืและสัตว  พันธุพชื ปุย วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการ
ขยายพันธุพชื  ผาใบหรอืผาพลาสตกิ  สปริงเกลอร  จอบ ฯลฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น

หมวดคาวัสดุ 545,000

ประเภทวัสดุกอสราง 200,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

52,000
11,809,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

25,000ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
หมวดคาตอบแทน

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 14,641,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

14,641,200
2,322,200

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล

งบบุคลากร

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

งบดําเนนิงาน

หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา)

177,500

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในกองชาง

2,322,200
732,300

1,412,400ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

ประเภทคาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทัง้เงนิปรับปรุงคาจาง
ประจํา

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏบิัตงิานในกองชาง
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ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร 27,000
เพื่อจายเปนเงนิคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา  และผูมสีทิธไิดรับการชวยเหลอื



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

7,770,000
หมวดคาใชสอย 7,985,000

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหาย
หรอืคาสนิไหมทดแทน

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองชาง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

หมวดคาวัสดุ 3,520,000

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 10,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสอืหรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนยีมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยาง
หนึ่งที่เทศบาลไมอาจดําเนนิการเองไดตามความจําเปน  คา
ตดิตัง้ไฟฟา  คาตดิตัง้น้ําประปา คาตดิตัง้โทรศัพท  คาตดิตัง้
เครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ
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ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 500,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม สบู
ผงซักฟอก ไมถูพื้น  ผาถูพื้น  ถังขยะ เขง  ถุงใสขยะ ฯลฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 1,800,000

200,000
เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย , รถบรรทุก  และรถตัก
หนาขุดหลัง

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

ประเภทวัสดุกอสราง 1,000,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม เหล็ก ปูน ทราย ดนิ
ลูกรัง หนิคลุก ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ สําหรับใชใน
การกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
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เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏกูิลแบบครบวงจรเทศบาลเมอืงสระแกว  บอบําบัดน้ําเสยี
ในโครงการบานเอื้ออาทร โรงจอดรถยนต โรงพัสดุ  อื่น ๆ ที่
อยูในความควบคุมดูแลของกองชาง

หมวดคาสาธารณูปโภค 252,000
ประเภทคาไฟฟา 240,000

ประเภทวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย

ประเภทคาน้ําประปา น้ําบาดาล 12,000

20,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย เชน น้ํายา
ตาง ๆ  สายยาง  ลูกยาง  เวชภัณฑ  เคมภีัณฑ  ถุงมอื  สําลี
และผาพันแผล  สารกําจัดยุงและแมลง  ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล  ที่ใชในบอบําบัดน้ํา
เสยีในโครงการบานเอื้ออาทร หองน้ําสาธารณะภายในสนาม
กีฬาเทศบาลเมอืงสระแกว และหองน้ําสาธารณะภายใน
สวนสาธารณะสระแกว - สระขวัญ



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่
ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 235)

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
1. โครงการปรัปบรุงรถบรรทุก ทะเบยีน 80 - 9584 สระแกว 450,000
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(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 105)

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบยีน 80 - 9584 สระแกว

งบลงทุน 510,000
หมวดคาครุภัณฑ 510,000
ประเภทครุภัณฑโรงงาน

1. โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 60,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  สายฉีดน้ํายาวไม
นอยกวา 20 เมตร  พรอมปนฉีดน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/ผูอํานวยการ
กอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  และเพื่อจายเปนเงนิ
ประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  หัวหนา
ฝาย (นักบริหารระดับ 6 หรอืระดับ 7 เดมิ) ในอัตราเดอืนละ
 1,500 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระแกว  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับอัตรา
เงนิเดอืนและวธิกีารจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เพื่อจายเปนเงนิเดอืนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรับปรุง
เงนิเดอืน

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200
เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนประเภทอํานวยการทองถ่ิน
  ระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกอง/
ผูอํานวยการกอง) ในอัตราเดอืนละ 5,600 บาท  ซึ่งมสีทิธิ
ไดรับคาตอบแทนรายเดอืน  ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนและ
เงนิประจําตําแหนง  โดยมสีทิธไิดรับเงนิคาตอบแทนรายเดอืน
เทากับอัตราเงนิประจําตําแหนงที่ไดรับอยู

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 3,503,700 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 3,503,700

งบบุคลากร 1,665,200
หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา)

ประเภทเงนิประจําตําแหนง 85,200

1,665,200
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 1,332,800

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว



จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท
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ประเภทคาเชาบาน 90,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในกองสวัสดกิารสังคม

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 180,000

งบดําเนนิงาน

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมสีทิธไิดรับตาม
ระเบยีบฯ

1,691,000
หมวดคาตอบแทน 100,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื
หรอืเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง ,
โทรทัศน , โรงมหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา
คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํา
การอยางใดอยางหนึ่งที่เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองได
ตามความจําเปน คาตดิตัง้เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 10,000

หมวดคาใชสอย 1,491,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 311,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม  คาตอบแทน
วทิยากร  คาอาหาร/เครื่องดื่ม  คาของที่ระลกึ  คาพาหนะ
คาที่พักสําหรับการศกึษาดูงาน  ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนในการดําเนนิงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 170)

4. โครงการฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000

1. คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

15,000
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3. โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง  ตามคําสั่งของทางราชการ เชน
คาลงทะเบยีน  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนยีม ในการใชสนามบนิ ฯลฯ

50,000

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหาย
หรอืคาสนิไหมทดแทน

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการฝกอบรม คาตอบแทนวทิยากร
คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาของที่ระลกึ คาพาหนะสําหรับการศกึษา
ดูงาน  ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนนิงาน
ตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 170)



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

900,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ  สําหรับดําเนนิโครงการ  คา
ตกแตงสถานที่จัดอบรม  คาอาหาร/เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วทิยากร  ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนนิงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 166)
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6. โครงการฝกอบรมอาชีพชุมชน 100,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม  คาตอบแทน
วทิยากร  คาอาหาร/เครื่องดื่ม   คาของที่ระลกึ  คาพาหนะ
คาที่พักสําหรับการศกึษาดูงาน  ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนในการดําเนนิงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 171)

20,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขยีนแบบพมิพตาง ๆ คา
ตกแตงสถานที่จัดอบรม คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทน
วทิยากร ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนนิงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 172)

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของผูสูงอายุ 50,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขยีน  แบบพมิพตาง ๆ  คา
ตกแตงสถานที่จัดอบรม  คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพาหนะ  คาที่
พักสําหรับการศกึษาดูงาน  คาตอบแทนวทิยากร  ฯลฯ
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนนิงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 166)

5. โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

8. โครงการฝกอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวติของคนพกิาร



จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาเช้ือเพลงิและหลอลื่น  สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล
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ประเภทวัสดุสํานักงาน 40,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 40,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร  เชน อุปกรณบันทกึ
ขอมูล , เทปบันทกึขอมูล , หัวพมิพหรอืแถบพมิพสําหรับ
เครื่องพมิพคอมพวิเตอร , ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพมิพ ,
กระดาษตอเนื่อง  แปนพมิพ , เมนบอรด , เมาส , เครื่อง
กระจายสัญญาณ , เครื่องอานและบันทกึขอมูลแบบตาง ๆ ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร , แบตเตอร่ีสําหรับคอมพวิเตอรพกพา
(Note Book) , แผนรองเมาส , พัดลมระบายความรอน , วัสดุ
อุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อใหสามารถใชงานคอมพวิเตอรได
ตามปกต ิ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคากระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี ฟลม  แถบ
บันทกึเสยีงหรอืภาพ  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
  ขาตัง้กลอง ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองสวัสดกิารสังคม
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

20,000

หมวดคาวัสดุ 100,000

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน แบบพมิพ กระดาษ ธงชาต ิตรายาง
สมุด แฟม แผนปายช่ือสํานักงานหรอืหนวยงาน  แผนปายตาง ๆ
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000
เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนต

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 5,000



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2
 เครื่อง
1.2 เครื่องพมิพเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่
 1 จํานวน 2 เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพวิเตอร จํานวน 2 ชุด  สําหรับการ
ปฏบิัตงิานของกองสวัสดกิารสังคม  ประกอบดวย

65,400
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งบลงทุน 147,500
หมวดคาครุภัณฑ 147,500

1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร

(ตัง้จายตามราคาตลาดของทองถ่ิน  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 228)

 - เปนตูชนดิบานเลื่อนทบึ  จํานวน 3 ตู
 - เปนตูชนดิบานเลื่อนกระจก  จํานวน 3 ตู

 - เปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว

 - มแีผนช้ันพรอมตะขอ สามารถปรับระดับได
 - มกุีญแจสําหรับล็อค

ประเภทสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนดิตัง้พื้นหรอื
ชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียีู  จํานวน 1
เครื่อง  มกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป  โดยมคุีณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน 6 ตู  เพื่อใชในการ
ปฏบิัตงิานของกองสวัสดกิารสังคม  โดย

53,300

(ตัง้จายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
หนา 227)
2. โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 28,800



1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
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     โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และมกีารรับประกันไมนอยกวา 1 ป

(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 228)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

1. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแกว 60,000
เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง  คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิ
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 175)

2. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ "เทศบาลเมอืงสระแกวคัพ"
 ประจําป 2561

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง  คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิ
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 174)

100,000

หมวดคาใชสอย 160,000
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 164,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ 164,000

งบดําเนนิงาน 164,000
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เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561



รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําน้ําบาดาลของศูนยวทิยาศาสตร
การกีฬา  ตลอดจนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในอาคารสํานักงาน/
ในที่สาธารณะ ที่อยูในความควบคุมดูแลของกองการศกึษา

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยวทิยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนคา
ไฟฟาในอาคารสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยูในความควบคุมดูแล
ของกองการศกึษา

2,000

4,000
ประเภทคาไฟฟา 2,000
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หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท2. โครงการจัดงานประเพณวีันขึ้นปใหม 50,000
เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 176)

1. โครงการจัดงานสบืสานประเพณลีอยกระทง 200,000
เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 176)

หมวดคาใชสอย 1,040,000
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 1,045,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 1,045,000

งบดําเนนิงาน 1,040,000
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เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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4. โครงการจัดงานสบืสานประเพณแีหเทยีนพรรษา 50,000
เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 177)

5. โครงการเทศกาลดูผเีสื้อปางสดีา  ประจําป 2561 60,000
เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 178)

3. โครงการจัดงานสบืสานประเพณวีันสงกรานต 150,000
เพื่อจายเปนคาสิ่งของ คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 176)



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 178)
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8. โครงการสบืสานประเพณวีัฒนธรรมทองถ่ิน 30,000

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนนิโครงการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 179)

6. โครงการวันเด็กแหงชาติ

7. โครงการสมโภชศาลหลักเมอืงจังหวัดสระแกว 200,000

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ  คาจาง คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
รวมสบืสานประเพณวีัฒนธรรมที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น
ภายในทองถ่ิน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบกิคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 177)

300,000



รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

งบเงนิอุดหนุน 5,000
หมวดเงนิอุดหนุน 5,000
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เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดสระแกว เพื่อ
ดําเนนิโครงการขอรับเงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
จัดสรางอุทยานพุทธมณฑลสระแกว ประจําปงบประมาณ 2561
ตามหนังสอืสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสระแกว
 ที่ สก 0023.3/ว 461 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง
แจงบรรจุแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2560
 - 2562
"ทัง้นี้ จะเบกิจายเมื่อไดปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มถุินายน 2559
เรื่อง  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แลว"
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 183)

ประแภทเงนิอุดหนุนสวนราชการ 5,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 191,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป

แผนงานการพาณชิย
งานโรงฆาสัตว 191,000

งบดําเนนิงาน 191,000

เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนคาวัคซนีปองกันโรคพษิสุนัขบา  ยาและเวชภัณฑ ,
เข็มฉีดยา , ถุงมอื , สําลี , แอลกอฮอล , วัสดุอุปกรณ
ทางการแพทยอื่น ๆ ที่จําเปนตองใช  ตลอดจนคาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาจัดทําปาย  คาโฆษณาประชาสัมพันธ  คาน้ําแข็ง
น้ําดื่ม  คาอาหาร  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนตองใชใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 143)

หมวดคาใชสอย 135,000

1. โครงการควบคุมและปองกันโรคพษิสุนัขบา 95,000

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 5,000
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอืหรอื
เขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสนิ คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง , โทรทัศน , โรง
มหรสพ  หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ) คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่งที่
เทศบาลไมสามารถดําเนนิการเองไดตามความจําเปน ฯลฯ



จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ ของ
เทศบาล  ที่อยูในความดูแลรับผดิชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวดคาวัสดุ 56,000
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่นสําหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟลมกรองแสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัตงิานของ
เทศบาล รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชประกอบหรอื
ควบคูกับรถยนต

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 46,000

2. รายการชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน 5,000
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคาชดใชคาเสยีหายหรอื
คาสนิไหมทดแทน



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท
หมวดงบกลาง 26,536,600
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เทศบาลเมอืงสระแกว
อําเภอ เมอืงสระแกว   จังหวัดสระแกว

งบกลาง 28,649,300

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 28,649,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

งบกลาง 28,649,300

ประเภทคาชําระหนี้เงนิตน 4,861,000

1. ชําระหนี้เงนิกูธนาคารออมสนิ  สาขาสระแกว
เพื่อชําระหนี้เงนิกูธนาคารออมสนิ สาขาสระแกว ที่เทศบาลกูเพื่อ
กอสรางโรงฆาสัตว ประกอบดวยชําระเงนิตนเปนราย 6 เดอืน
จํานวน 2 งวด ดังนี้
 - เดอืนมนีาคม 2561 จํานวน 1,600,000.- บาท
 - เดอืนกันยายน 2561 จํานวน 1,600,000.- บาท
ตามสัญญาเงนิกูลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2549 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด
วันที่ 30 มนีาคม 2564 (ตามหนังสอืธนาคารออมสนิสาขา
สระแกว ที่ สก (สช.) 56/2550 ลงวันที่ 13 มนีาคม 2550 เรื่อง
นําสงตารางการชําระเงนิกู)
2. ชําระหนี้เงนิกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เพื่อชําระหนี้เงนิกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่
เทศบาลกูเพื่อซื้อรถยนตดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา ปที่
 4 ตามสัญญากูเงนิ เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2556 และบัญชีชําระเงนิตนและดอกเบี้ยตอทายสัญญา (อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป กําหนดสงใชคืนภายในกําหนด 10 ป)

เพื่อชําระหนี้เงนิตนดังนี้



จํานวน บาท
เพื่อชําระดอกเบี้ยเงนิกูดังนี้
1. ชําระหนี้เงนิกูธนาคารออมสนิสาขาสระแกว
เพื่อชําระหนี้เงนิกูธนาคารออมสนิ สาขาสระแกว ที่เทศบาลกูเพื่อ
กอสรางโรงฆาสัตว ประกอบดวยชําระดอกเบี้ยเงนิกูเปนราย 3
เดอืน จํานวน 4 งวด ดังนี้
- เดอืนธันวาคม 2560
- เดอืนมนีาคม 2561
- เดอืนมถุินายน 2561
- เดอืนกันยายน 2561
ตามสัญญาเงนิกูลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2549 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด
วันที่ 30 มนีาคม 2564 (ตามหนังสอืธนาคารออมสนิสาขา
สระแกว ที่ สก (สช.) 56/2550 ลงวันที่ 13 มนีาคม 2550 เรื่อง
นําสงตารางการชําระเงนิกู)

ประเภทคาชําระดอกเบี้ย 1,181,900
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2. ชําระหนี้เงนิกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยเงนิกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
 ที่เทศบาลกูเพื่อซื้อรถยนตดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา
ปที่ 4
ตามสัญญากูเงนิ เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2556 และบัญชีชําระเงนิตนและดอกเบี้ยตอทายสัญญา (อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป กําหนดสงใชคืนภายในกําหนด 10 ป)



จํานวน บาทประเภทเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 572,800
1. เพื่อจายเปนเงนิสมทบเขากองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
ใหกับกองทุนประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
พนักงานจางลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ขอ 3 กําหนดวาให
พนักงานจางไดรับสทิธปิระโยชนและมหีนาที่ตองปฏบิัตติาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม ตามหนังสอืจังหวัดสระแกว ที่
สก 0023.2/ว 415 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง การจายเงนิ
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  และเพื่อจายเปนเงนิสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง  ในสวนที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชเงนิรายไดสมทบ 5 % ของเงนิคาจางและเงนิเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว  ของผูชวยเจาพนักงานธุรการโรงเรียน
จํานวน 3 ราย และภารโรง จํานวน 1 ราย (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) ตัง้จายตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท
0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนสําหรับการจัด
การศกึษาภาคบังคับ
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2. เพื่อจายเปนเงนิสมทบเขากองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
 - ตําแหนงผูดูแลเด็ก (อัตราที่สวนกลางจัดสรรให) จํานวน 3
อัตรา และตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา  ซึ่ง
สวนกลางจัดสรรใหในสวนของ อปท. ที่ตองสมทบ 5% ตัง้จาย
ตามตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการเงนิเดอืน
เงนิสวัสดกิารสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงนิคาตอบแทน
เงนิเพิ่มการครองชีพ  และเงนิประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*** 25,000 บาท)



จํานวน บาท

จํานวน บาท
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ประเภทเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 15,363,000

ประเภทเบี้ยยังชพีคนพกิาร 3,370,000

 - ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา ตัง้จายตามตาม
หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงนิอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการเงนิเดอืน  เงนิ
สวัสดกิารสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงนิคาตอบแทน เงนิ
เพิ่มการครองชีพ  และเงนิประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง ซึ่ง
กําหนดวา คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็กที่ไดรับการเลื่อนคาตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจางของ อปท. และไดรับคาตอบแทนรวมกับเงนิ
เพิ่มคาครองชีพแลว สูงกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ให อปท. ตนสังกัด  ตัง้งบประมาณ
จากเงนิรายไดของ อปท. สมทบเพิ่มในสวนที่สูงกวางบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร จงึตองตัง้งบประมาณจากเงนิรายได เพื่อสมทบ
กองทุนประกันสังคม 5%

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดกิารทางสังคมใหแกผู
พกิารหรอืทุพพลภาพ  ที่มสีทิธไิดรับเบี้ยความพกิาร ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพกิาร
ใหคนพกิารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2559

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอายุที่มอีายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป  ที่มคุีณสมบัติ
ครบถวนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2552 และไดขึ้นทะเบยีนขอรับเงนิเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไวแลว



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทประเภทรายจายตามขอผูกพัน 819,900

1. คาใชจายในกิจการจราจร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจการจราจร ตาม
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตัง้จายจากเงนิคาปรับผูกระทําผดิ
กฎหมายจราจรทางบกกอนทัง้จํานวน หากมคีวามจําเปนใหตัง้จาย
จากเงนิรายไดประเภทอื่นอกีตามความเหมาะสมและประหยัด เปน
คาใชจายไดเฉพาะสําหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณในสิ่งที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง ดังนี้
- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรอือุปกรณที่ใชในการควบคุม
การจราจร , แผงเหล็กก้ันการจราจร , ปายเครื่องหมายจราจร
- สทีาถนนชนดิสะทอนแสงและไมสะทอนแสง (ขาว,แดง,เหลอืง,ดํา)
- ทนิเนอรสําหรับผสมสทีาถนนชนดิเกรดเอ
- แปรงทาสี , กรวยยาง
- ไมอัดสําหรับเขยีนปายตาง ๆ
- เสาเหล็กชนดิกลมสําหรับปกปายจราจร
- คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับกิจการจราจร

เพื่อจายเปน
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ประเภทเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส

200,000

138,000

ประเภทสํารองจาย

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

เพื่อจายในกรณทีี่มคีวามจําเปนตองจาย เพื่อการปฏบิัตงิานของ
เทศบาลและไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรอืกรณตีัง้
งบประมาณรายจายไวแตไมเพยีงพอ จายตามความเหมาะสมโดย
ไดรับอนุมัตจิากคณะผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)



4. เงนิสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน
     เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน  ตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สงิหาคม 2553 เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการดําเนนิงานและแนว
ทางการสนับสนุนและการสมทบงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

3. คาบํารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตัง้จายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.
2555 และขอบังคับสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.
 2556 ขอ 16 กําหนดใหสมาชิกสามัญตองชําระคาบํารุงสันนบิาต
เทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายป โดยพจิารณาจากรายรับจริง
ประจําปที่ผานมา ยกเวนเงนิกู เงนิจายขาดเงนิสะสม และเงนิ
อุดหนุนทุกประเภทในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ
งบประมาณรายรับดังกลาว ทัง้นี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท
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2. เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
เพื่อจายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ตาม
หนังสอืสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเขต 6 ระยอง ที่
สปสช 36/ว 0178 ลงวันที่ 19 มถุินายน 2555 เรื่อง แจงแนวทาง
การดําเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอืพื้นที่
 ป 2556 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเรื่องกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนนิและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอืพื้นที่ พ.ศ.
2557 ขอ 5(1) และขอ 6(4) โดยขอตัง้จาย 485,900 บาท
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืงสระแกว
 หนา 198)



จํานวน บาท

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ รวม บาท
จํานวน บาท
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ประเภทเงนิชวยพเิศษ 30,000
เพื่อจายเปนเงนิชวยพเิศษกรณพีนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางตายในระหวางรับราชการตามระเบยีบฯ กําหนด

5. เงนิทุนการศกึษาสําหรับผูดูแลเด็ก
      เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีมการศกึษา หลักสูตรศกึษาศาสตร
บัณฑติ งวดที่ 4 ในอัตราคนละ 15,000 บาท จํานวน 6 คน ซึ่ง
เปนไปตามบันทกึขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการระหวางกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการเงนิเดอืน
เงนิสวัสดกิารสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงนิคาตอบแทน
เงนิเพิ่มการครองชีพ  และเงนิประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง

(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป*** 90,000 บาท)

ประเภทเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.)

1,729,700
2,112,700

เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2500 และตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบ
กับหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2542 โดยใหตัง้จายในอัตรารอยละสองของรายไดใน
ปงบประมาณรายจายประจําปนัน้ ทัง้นี้ ไมรวมเงนิกู เงนิที่มผีูอุทศิ
ให เงนิจายขาดเงนิสะสม เงนิอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และ
รายไดจากพันธบัตร



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ช.ค.บ.) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิ
คาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2522
และที่แกไขเพิ่มเตมิ
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เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจางประจํา
(กสจ.) ในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงนิรายไดสมทบ 3%
 ของลูกจางประจํา (ภารโรง) ที่ปฏบิัตงิานโรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพออนุสรณ) จํานวน 1 อัตรา  ตามหนังสอืกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน
2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิ
อุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป**)

เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
ในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงนิรายไดสมทบ 5% ของ
พนักงานครูเทศบาลที่เปนสมาชิกกองทุน กบข. จํานวน 7 ราย
ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว
1157 ลงวันที่ 13 มถุินายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงนิ
อุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ
(ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป** )

ประเภทเงนิกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

ประเภทเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพีลูกจางประจํา (กสจ.)

206,000

6,400

ประเภทเงนิบําเหน็จลูกจางประจํา 132,000
เพื่อจายเปนเงนิบําเหน็จลูกจางประจํา ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ

ประเภทเงนิชวยเหลอืคาครองชพีผูรับบํานาญ 38,600



1,181,900
132,000
30,000

819,900
138,000

4,861,000
572,800

15,363,000

6,400

206,000

1,729,700

200,000
3,370,000

38,600

312,000

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

รวม
แผนงาน

บรหิารงาน
ท่ัวไป

แผนงาน

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบ้ีย 1,181,900
เงนิบําเหน็จลูกจางประจํา 132,000
เงนิชวยพเิศษ 30,000
รายจายตามขอผูกพัน 819,900

คาชําระหน้ีเงนิตน 4,861,000
เบ้ียยังชพีผูปวยเอดส 138,000

เบ้ียยังชพีผูสูงอายุ 15,363,000
เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 572,800

เงนิกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.)

206,000

เงนิสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชพี
สําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ
 ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)

6,400

สํารองจาย 200,000

เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

1,729,700

เงนิชวยคาครองชพีผูรับบํานาญ (ชคบ.) 38,600

เบ้ียยังชพีคนพกิาร 3,370,000

312,000
เงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
รองนายก

งบบุคลากร
เงินเดอืน

(ฝายการเมือง)
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2,376,000

306,000

954,000
312,000

3,272,400 108,000 2,392,400 10,237,000
67,200 97,200 873,600 1,518,600

441,500 12,000 216,000 1,007,400
2,976,900 2,330,900 18,551,000 34,997,900

1,184,400 1,184,400
1,210,900 226,200 210,900 3,155,200

103,200 187,200 85,200 939,600
56,800 46,600 13,200 290,800

20,000

9,000 49,500

246,000 126,000 36,000 1,068,000

61,000 13,000 5,000 392,000

306,000

เงนิเดือนนายก/รองนายก 954,000

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

2,376,000

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรกึษา
นายกเทศมนตร ีนายกองคการบรหิาร
สวนตําบล

312,000

เงินเดอืน
(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 180,000 1,526,400 2,757,800
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 18,000 395,400
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิวทิยฐานะ

เงนิประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา 541,000 966,200

204,000 133,900
เงนิเดือนพนักงาน 1,332,800 997,000 8,809,300

85,200 478,800

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 19,000 155,200
คาเบ้ียประชุม 20,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

10,000 90,000 213,000

30,000 10,500

คาเชาบาน 90,000 78,000 492,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน
(ฝายการเมือง)

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

แผนงาน

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบดําเนนิงาน
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5,000 11,180,000 348,000 3,172,000 17,734,000
270,000

75,000 155,000 49,000 959,500

100,000 100,000

60,000 60,000

95,000 95,000

50,000 50,000
10,000

200,000 200,000

150,000 150,000

50,000 50,000

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลจังหวัด
สระแกว

2,648,000รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร 311,000 70,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
"เทศบาลเมอืงสระแกวคัพ" ประจําป
2561

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 15,000 100,000 565,500

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพธิกีาร 270,000

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม

โครงการควบคุมและปองกันโรคพษิ
สุนัขบา

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง

โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษา

คาใชสอยงบดําเนนิงาน

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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60,000 60,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000

50,000 50,000

900,000

50,000

300,000

90,000 90,000

20,000

โครงการเทศกาลดูผเีส้ือปางสีดา
ประจําป 2561

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

โครงการปลูกหญาแฝก

โครงการปรับปรุงผังเมอืงรวมเมอืง
สระแกว

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศกึษาดูงานของเครอืขายแกนนํา
ดานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการฝกอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

20,000

300,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรชีุมชน

50,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

900,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดานการ
ดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของคนพกิาร

20,000

งบดําเนนิงาน คาใชสอย

โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับยา
เสพติด

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศกึษาดูงานในประเทศ และ/หรอื
ตางประเทศ
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100,000

50,000

40,000 40,000

200,000 200,000

300,000 300,000

50,000

200,000 200,000

60,000 60,000

11,522,200 11,522,200

โครงการฝกอบรมอาชพีชุมชน 100,000

โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติของ
ผูสูงอายุ

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก

โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา
นักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงประเทศไทย

โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน

50,000

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบดําเนนิงาน คาใชสอย

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บรหิารสถานศกึษา

โครงการสงเสรมิพหุภาคใีนการ
พัฒนาชุมชนอยางย่ังยนืภายใต
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน
(Local Agenda 21 : LA21) เทศบาล
เมอืงสระแกว อําเภอเมอืงสระแกว
จังหวัดสระแกว
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200,000 200,000

30,000 30,000

40,000 40,000

80,000 80,000

300,000

10,000

5,000 15,000 5,000 55,000

30,000 510,000 30,000 60,000 1,150,000
5,000 105,000

10,000 430,000 9,000 10,000 739,000
40,000 40,000 30,000 575,000

800,000 1,500 100,000 970,500
46,000 2,250,000 26,000 70,000 2,990,500

100,000

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการสมโภชศาลหลักเมอืงจังหวัด
สระแกว

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการ
บรหิารจัดการขยะท่ีถูกวธิโีดยกิจกรรม
 3R

โครงการอบรมใหความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร

รายการจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม
กระเชาดอกไมและพวงมาลา

10,000

รายการคาใชจายในการเลือกต้ัง 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 250,000 250,000

รายการชดใชคาเสียหายหรอืคา
สินไหมทดแทน

5,000 10,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 150,000 120,000
วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

100,000

400,000
วัสดุไฟฟาและวทิยุ 15,000 54,000
วัสดุคอมพวิเตอร 40,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 5,000 350,000 243,500
วัสดุเครื่องดับเพลิง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบดําเนนิงาน

คาวัสดุ

คาใชสอย
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515,000 5,000 5,000 531,000
20,000 65,000 85,000

7,077,300 7,077,300
100,000 100,000

2,700,000 50,000 11,000 2,849,000
5,000 5,000 20,000

140,000 20,000 60,000 615,000
2,547,500 2,547,500

8,400 30,000 106,000
2,000 12,000 3,600 300,000 382,600
2,000 240,000 36,000 600,000 1,878,000

160,000
2,400 10,000 54,400

34,000

451,900 451,900

40,200 55,900 64,800 531,700
28,800

4,500 4,500

คาอาหารเสรมิ (นม)

5,000 1,000
วัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย
วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุกอสราง 60,000 28,000
วัสดุการเกษตร

วัสดุสํานักงาน 40,000 15,000 340,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

วัสดุการศกึษา

1,000,000
คาบรกิารไปรษณีย 160,000

60,000
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 15,000 50,000
คาบรกิารส่ือสารและโทรคมนาคม 7,600

คาไฟฟา

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 53,300 70,000 247,500

30,000คาบรกิารโทรศัพท 12,000

คา
สาธารณูปโภค

โครงการจัดซื้อโตะวางคอมพวิเตอร
โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 28,800

ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ 34,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑโครงการ
ขับเคล่ือนโรงเรยีนจัดการเรยีนรู  สะ
เต็มศกึษา (STEM  Education)

คาวัสดุ

งบดําเนนิงาน

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบลงทุน คาครุภัณฑ
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81,400 98,100 37,100 398,300

70,000
75,000 75,000

450,000 450,000

59,000 59,000

180,000

12,000 12,000

460,000 460,000

60,000 60,000

150,000

5,000 5,000

90,000

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพรบิ
โครงการจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน 70,000
ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร 65,400 32,700 83,600
ครุภัณฑคอมพวิเตอร

ครุภัณฑการเกษตร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการจัดซื้อเครื่องยนตดีเซลพรอม
ปมสูบนํ้าชนิดหอยโขง

180,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน

โครงการจัดซื้อเครื่องปนและผสมสาร
อุดฟน

ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย

ครุภัณฑโรงงาน
โครงการจัดซื้อยูนิตทําฟน

โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน
ดับเพลิง

150,000

โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง

90,000
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โครงการจัดซื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟา

งบลงทุน คาครุภัณฑ

โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพน่ิง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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30,000

34,000 34,000

3,500 3,500

400,000 400,000

280,000 280,000

680,000 680,000

900,000 900,000

2,600,000 2,600,000

800,000 800,000

ครุภัณฑสํารวจ
โครงการจัดซื้อโทรทัศน 30,000

โครงการจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียม
แบบชัก

โครงการจัดซื้อกลองระดับ

โครงการกอสรางถนน คสล. ใน
สวนสาธารณะสระแกว - สระขวัญ

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 31 ซอย 2

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 3 ซอย 3

โครงการกอสรางผวิจราจร ASPHALT
  CONCRETE ถนนเทศบาล 17

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 31 (หมูบานพรนิมิตร) ตอ
จากถนนเดิม

โครงการกอสรางผวิจราจร ASPHALT
  CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อม
ถนนเทศบาล 19

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาท่ีดนิและ
ส่ิงกอสราง
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1,065,000 1,065,000

2,000,000 2,000,000

250,000 250,000

400,000 400,000

25,000
300,000 300,000

5,000 300,000 9,928,000 10,233,000

191,000 1,209,000 36,962,000 6,047,000 60,327,000 168,291,900

โครงการกอสรางโรงจอดรถสํานักงาน
เทศบาลเมอืงสระแกว

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรยีนและอาคารประกอบท่ีใชในการ
จัดการเรยีนการสอน

โครงการซอมแซม ปรับปรุง
ศูนยบรกิารสาธารณสุข

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม 28,649,300 3,503,700 5,290,700 26,112,200

25,000
เงนิอุดหนุนเอกชนงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

งบลงทุน
คาท่ีดนิและ
ส่ิงกอสราง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณชิย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศกึษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงาน

ท่ัวไป
รวม

         งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

โครงการกอสรางลาน คสล. รอบ
อาคารอเนกประสงคเพื่อการกีฬาและ
สันทนาการ
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559
คาบริการสถานขีนสง 1,210,679.94 1,199,884.00 1,109,666.00
คาบริการหองสุขา - - -
คาบริการสถานที่จําหนายสนิคา 60,000.00 60,000.00 60,000.00
คาบริการอื่น ๆ 68,073.00 28,988.17 2,151.85
งบทั่วไปชวยเหลอื - - -
รวม 1,338,752.94 1,288,872.17 1,171,817.85

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559
รายจายงบกลาง 32,689.00 46,180.00 24,840.00
งบบุคลากร 387,000.00 108,015.00 459,200.00
งบดําเนนิงาน 811,440.88 972,549.12 685,611.64
งบลงทุน 34,254.00 90,429.46 -

1,265,383.88 1,217,173.58 1,169,651.64

รับจรงิ

จายจรงิ
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รายรับ

รายจาย

รวม



ประมาณการรายรับ รวมท้ังสิ้น บาท  โดยมรีายละเอยีดดังนี้
1. คาบริการสถานขีนสง เปนเงนิ 1,257,500 บาท
2. คาบริการหองสุขา เปนเงนิ - บาท
3. คาบริการสถานที่จําหนายสนิคา เปนเงนิ 60,000 บาท
4. คาเชาทรัพยสนิอื่น ๆ เปนเงนิ - บาท
5. คาบริการอื่น ๆ เปนเงนิ 60,000 บาท
6. งบทั่วไปชวยเหลอื เปนเงนิ - บาท
7. รัฐบาลอุดหนุน เปนเงนิ - บาท

รวมท้ังสิ้น 1,377,500 บาท

1,377,500
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รายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กจิการถายโอนบรกิารสาธารณะดานสถานขีนสง

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว
****************



ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น บาท จายจากรายไดจัดเก็บเองและเงนิ
ชวยเหลอืจากงบท่ัวไป  แยกเปน

งบกลาง รวม บาท
   หมวดงบกลาง รวม 30,000 บาท

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน จํานวน 30,000 บาท

งบบุคลากร รวม บาท
   หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) รวม 535,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 470,000 บาท

ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 65,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กจิการถายโอนบรกิารสาธารณะดานสถานขีนสง

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

1,377,500

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว
****************

30,000

เพื่อจายเปนเงนิสมทบเขากองทุนประกันสังคมของพนักงานจางใหกับ
กองทุนประกันสังคม  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2547 ขอ 33 กําหนดวาใหพนักงานจางไดรับสทิธปิระโยชน
และมหีนาที่ตองปฏบิัตติามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  เวนแตคา
เบี้ยประกันสังคมใหเทศบาลเปนผูชําระแทนพนักงานจาง

535,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรอืเงนิปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ใหแก
พนักงานจางที่ปฏบิัตงิานในสถานขีนสงผูโดยสาร

เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางที่ปฏบิัตงิานใน
สถานขีนสงผูโดยสาร



งบดําเนนิงาน รวม บาท
   หมวดคาตอบแทน รวม 271,500 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 271,500 บาท

   หมวดคาใชสอย รวม 266,000 บาท
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร จํานวน 246,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

   หมวดคาวัสดุ รวม 90,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริการประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ
เชน  เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต  เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม  ผาเย็น
กาแฟ  น้ําแข็ง  คาจัดโตะประดษิฐานพระพุทธรูปใหประชาชนไดสรงน้ําเนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต  เปนตน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรัพยสนิตาง ๆ  เชน  อาคาร
สํานักงานสถานขีนสงผูโดยสาร  ครุภัณฑสํานักงาน  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขยีน  แบบพมิพ  กระดาษ  ตรายาง  และอื่น ๆ  ที่
เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  บัลลาส  สตารทเตอร
สายไฟ  และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน  ไม  เหล็ก  ปูน  ทราย  ทอน้ํา
และอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน  คารับวารสารหรอืสิ่งพมิพตาง ๆ  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่งที่สถานขีนสงผูโดยสาร
ไมอาจดําเนนิการไดเองตามความจําเปน  อาท ิ การจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดหรอือื่น ๆ  ที่เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาที่
สถานขีนสงผูโดยสารที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบฯ
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812,500



ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร จํานวน 10,000 บาท

   หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 185,000 บาท
ประเภทคาไฟฟา เปนเงนิ 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานขีนสงผูโดยสาร
ประเภทคาน้ําประปา  น้ําบาดาล เปนเงนิ 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานขีนสงผูโดยสาร
ประเภทคาบรกิารโทรศัพท เปนเงนิ 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสถานขีนสงผูโดยสาร

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน ตนไม ไมดอก ไมประดับ
เครื่องมอืการเกษตรทุกชนดิ และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคากระดาษเขยีนโปสเตอร  ส ี ฟลม  คาลางอัดขยายรูปถาย
และอื่น  ๆ  ที่เก่ียวของ

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอรตาง ๆ  เชน  แผนบันทกึขอมูล  หมกึ
เครื่องพมิพ  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
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แผนงาน
การพาณชิย

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 30,000 30,000
เงนิเดอืน ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 470,000 470,000

(ฝายประจํา) ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 65,000 65,000
คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ 271,500 271,500

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 246,000 246,000
ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพธิกีาร 5,000 5,000
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 15,000
ประเภทวัสดุสํานักงาน 15,000 15,000
ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 20,000 20,000
ประเภทวัสดุกอสราง 20,000 20,000
ประเภทวัสดุการเกษตร 20,000 20,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 10,000 10,000
ประเภทคาไฟฟา 130,000 130,000
ประเภทคาน้ําประปา 40,000 40,000
ประเภทคาโทรศัพท 15,000 15,000

1,377,500 1,377,500
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รวม

คาใชสอย

คาสาธารณูปโภค

คาวัสดุ

งบบุคลาการ

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย



              รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ป 2557 ป 2558 ป 2559
1. หมวดดอกเบี้ยรับจํานํา 8,611,073.25 9,650,639.00 9,550,247.00
2. หมวดดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 35.02 8.01 7.37
3. หมวดกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 827,936.00 1,437,992.00 2,347,733.00
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด - - -
5. หมวดเงนิอุดหนุน - - -
6. หมวดเงนิรายไดอื่น 4,888,287.55 4,469,743.11 5,729,268.23

14,327,331.82 15,558,382.12 17,627,255.60

              รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ป 2557 ป 2558 ป 2559
1. งบกลาง 3,302,877.46 3,551,217.27 3,160,349.74
2. งบบุคลากร (หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว)823,080.00 873,180.00 887,979.00
3. งบดําเนนิการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  และ 788,143.70 877,073.51 907,468.46
หมวดคาสาธารณูปโภค)
4. งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง) - - -
5. งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 4,943,487.55 4,527,643.11 5,787,168.23
6. งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน)

9,857,588.71 9,829,113.89 10,742,965.43
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คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด

รวม

รวม

รับจรงิ

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ
จายจรงิ



ประมาณการรายรับ  ท้ังสิ้น 20,787,000 บาท  แยกออกเปน
1. หมวดรายได  เปนเงนิ 12,902,000 บาท  แยกออกเปน
      1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงนิ 11,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของปที่ผานมาเปนเกณฑ
      1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร เปนเงนิ 1,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารของปที่ผานมาเปนเกณฑ
      1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงนิ 1,400,000 บาท
โดยคํานวณจากกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดของปที่ผานมาเปนเกณฑ
      1.4 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงนิ 1,000 บาท
โดยคํานวณจากรายไดเบ็ดเตล็ดของปที่ผานมาเปนเกณฑ

2. หมวดเงนิรายไดอื่น  เปนเงนิ 7,885,000 บาท  แยกออกเปน
    2.1 ประเภทกําไรสุทธปิระจําป 2560 เปนเงนิ 7,885,000 บาท แยกออกเปน
          2.1.1 เงนิทํานุบํารุงทองถ่ิน 30% เปนเงนิ 2,366,000 บาท
          2.1.2 ทุนดําเนนิการของสถานธนานุบาล 50% เปนเงนิ 3,942,000 บาท
          2.1.3 บําเหน็จรางวัล 20% เปนเงนิ 1,577,000 บาท

 -234-

*****************

รายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงสระแกว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว



งบกลาง เปนเงนิ บาท
งบกลาง รวม 3,240,000 บาท
ประเภทคาชําระดอกเบี้ยเงนิกูธนาคาร จํานวน 3,000,000 บาท

จํานวน 240,000 บาท

งบบุคลากร เปนเงนิ บาท
     หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,040,000 บาท

ประเภทเงนิประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาจางลูกจางประจํา จํานวน 980,000 บาท

****************
ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 13,343,000 บาท  จายจากเงนิรายไดจัดเก็บเอง  และ

3,240,000

1,040,000

เงนิชวยเหลอืจากงบท่ัวไป  แยกเปน

ประเภทเงนิสมทบเงนิสวัสดิการหลังพนจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาลเดอืนละ
  5,000.- บาท  ตามระเบยีบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยการ
กําหนดเงนิประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2551

เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน 5
อัตรา  และจายเปนเงนิเลื่อนขัน้คาจางประจําปของพนักงาน
สถานธนานุบาล
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รายงานละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงสระแกว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงสระแกว

อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงนิเบกิเกินบัญชีและคาธรรมเนยีมตาง ๆ
 เก่ียวกับเงนิเบกิเกินบัญชี

เพื่อสงเปนเงนิสมทบเงนิสวัสดกิารหลังพนจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา  ตาม
ระเบยีบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดกิารหลังพนจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554



งบดําเนนิงาน เปนเงนิ บาท
      หมวดคาตอบแทน รวม 574,800 บาท

ประเภทคาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาพาหนะเหมาจาย จํานวน 48,000 บาท

ประเภทเงนิรางวัลเจาหนาท่ี จํานวน 100,000 บาท

1,056,800

เพื่อสําหรับจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มสีทิธเิบกิคาเชาบานไดตามระเบยีบสํานักงาน  จ.ส.ท. วาดวย
คาเชาบานพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551

เพื่อสําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ที่มสีทิธเิบกิเงนิ
ชวยเหลอืการศกึษาบุตรไดตามระเบยีบฯ

เพื่อสําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ที่มสีทิธเิบกิเงนิ
ชวยเหลอืคารักษาพยาบาล

เพื่อจายสําหรับเปนคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราที่กําหนดเดอืนละ 4,000.- บาท  ตามหนังสอืสํานักงาน
จสท. ที่  มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง
 การปรับอัตราคาพาหนะเหมาจายผูบริหารทองถ่ิน  และ
คาตอบแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล

เพื่อสําหรับจายเปนคาตอบแทนใหแกผูตรวจการสถานธนานุบาล
  ในอัตราเดอืนละ 3,000.- บาท  ตามหนังสอืสํานักงาน จ.ส.ท.
 ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง  การ
ปรับอัตราคาพาหนะเหมาจายผูบริหารทองถ่ินและคาตอบแทน
ผูตรวจการสถานธนานุบาลและจายใหผูปฏบิัตหินาที่แทน
ผูตรวจการ  วันละ 100.- บาท   ตามหนังสอื จ.ส.ท. ที่
0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เรื่อง  การจาย
คาตอบแทนแกผูปฏบิัตหินาที่แทนผูตรวจการสถานธนานุบาล
และจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ตรวจทรัพยรับจํานําที่เก็บ
รักษาตามหนังสอืสํานักงาน  จ.ส.ท. มท 0801.5/ว 1509 ลง
วันที่ 17 พฤศจกิายน 2551 เรื่องการเบกิจายคาตอบแทนใน
การตรวจสอบทรัพยรับจํานําที่เก็บรักษา  และการเบกิจายคา
เบี้ยเลี้ยงในวันจําหนายทรัยพหลุดจํานํา
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จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงนิสมทบเงนิสะสม จํานวน 98,000 บาท

ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 16,800 บาท

ประเภทคาอาหาร จํานวน 132,000 บาท

     หมวดคาใชสอย รวม 245,000 บาท
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร จํานวน 94,000 บาท
(1) คาจางเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

(2) คาธรรมเนยีมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอใบอนุญาตตัง้โรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
(3) คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

(4) คาภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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เพื่อจายเปนคาประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล

เพื่อสําหรับจายเปนคาสมทบเงนิสะสมใหแกพนักงานสถานธนา
นุบาล 10% ของคาจางประจํา

เพื่อสําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหแกพนักงานและเจาหนาที่
ผูดําเนนิการจําหนายทรัพยหลุด  วันละ 200.- บาท  ตาม
หนังสอืสํานักงาน จ.ส.ท. ที่  มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17
 พฤศจกิายน 2551 เรื่อง  การเบกิจายคาตอบแทนในการ
ตรวจสอบทรัพยรับจํานําที่เก็บรักษา  และการเบกิจายคาเบี้ย
เลี้ยงในวันจําหนายทรัพยหลุดจํานํา

เพื่อสําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาลวันละ 100.- บาท  ตามระเบยีบสํานักงาน
จ.ส.ท. วาดวยการจายเงนิคาอาหารประจําวันทําการของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ
 ของสถานธนานุบาล

เพื่อสําหรับจายใหพนักงานสถานธนานุบาล  ที่มสีทิธเิบกิเงนิ
ชวยเหลอืการครองชีพช่ัวคราวไดตามระเบยีบสํานักงาน จ.ส.ท.
วาดวยการเบกิจายเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ประเภทเงนิเพิ่มการครองชพีชั่วคราว



(5) คาวารสาร จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวารสารตาง ๆ ของสถานธนานุบาล
(6) คาสอบบัญชี จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ จํานวน 2,000 บาท
(1) คารับรอง จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองผูมาเยี่ยมเยอืนสถานธนานุบาล

จํานวน 49,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

(2) โครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลกึสถานธนานุบาล จํานวน 9,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

       หมวดคาวัสดุ รวม 122,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจายเปนคาตรวจสอบบัญชีใหแกสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ  ตามหนังสอืที่
มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มนีาคม 2557 เรื่อง คาธรรมเนยีมการ
ตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน  คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่
พักใหแกพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงสระแกวที่
เดนิทางไปราชการ

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมวันที่ระลกึสถานธนานุบาล ในวันที่ 12
 พฤษภาคม  ของทุกป

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรอืซอมแซมครุภัณฑสํานักงานตาง ๆ
 เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพวิเตอร  สิ่งกอสรางตาง ๆ
ของสถานธนานุบาล เชน อาคารสํานักงาน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขยีนแบบพมิพ
กระดาษ ปากกา ดนิสอ แบบพมิพ ธงชาต ิแฟม น้ําดื่ม ฯลฯ
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(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 252)

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาเก่ียวกับงานสถานธนานุบาล
และอื่นๆ ที่เก่ียวของ



ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร จํานวน 80,000 บาท

      หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
ประเภทคาไฟฟา จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล
ประเภทคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล
ประเภทคาบรกิารโทรศัพท จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสถานธนานุบาล
ประเภทคาบรกิารไปรษณยี จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสอืตาง ๆ ของสถานธนานุบาล

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร  เชน  ตลับผงหมกึ ผาหมกึ
กระดาษตอเนื่อง และอื่น ๆ  เก่ียวกับงานคอมพวิเตอร

เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชเก่ียวกับการทําความสะอาดสถาน
ธนานุบาล และงานครัวตางๆ

เพื่อจายเปนคาวัดุกอสรางตาง ๆ ที่ใชในการซอมแซมสิ่งกอสราง
 เชน ไมตาง ๆ ทนิเนอร ส ีสังกะส ีปูนซเีมนต หนิ ทราย อฐิ ตะปู
 ทอน้ําประปา ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิ  น้ํามันดเีซล น้ํามันเบนซนิ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เก่ียวกับงานสถานธนานุบาล
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งบลงทุน เปนเงนิ บาท
      หมวดคาครุภัณฑ รวม 53,000 บาท

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร
   1. โครงการจัดซื้อเครื่องพมิพ จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพ  จํานวน 3 เครื่อง  ประกอบดวย
1.1 เครื่องพมิพ Multifunction ชนดิเลเซอร/ชนดิ LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง

1.2 เครื่องพมิพชนดิ Dot  Matrix  Printer แบบแครสัน้ จํานวน 2 เครื่อง

งบรายจายอื่น เปนเงนิ บาท
      หมวดรายจายอื่น รวม 7,953,200 บาท

ประเภททุนดําเนนิการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,942,000 บาท
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เพื่อสําหรับจัดสรรเปนทุนดําเนนิการของสถานธนานุบาล  ตัง้
จายจากกําไรสุทธขิองปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อ
สําหรับสงคืนทุนดําเนนิการ จํานวน 191,779.20 บาท

7,953,200

53,000

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  และมกีารรับประกันไม
นอยกวา 1 ป
(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  และมกีารรับประกันไม
(ตัง้จายตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพวิเตอร กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 259)

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง
สระแกว หนา 249)



ประเภทเงนิบําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,577,000 บาท

ประเภทคาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 68,200 บาท
สําหรับจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท.
ประเภทเงนิทํานุบํารุงทองถิ่น 30% จํานวน 2,366,000 บาท

เพื่อสําหรับจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. จังหวัด  เทศบาล  และ
พนักงานสถานธนานุบาล  ตัง้จายจากกําไรสุทธขิอง
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และเพื่อสําหรับสงคืนทุน
ดําเนนิการจํานวน 76,711.68 บาท

เพื่อสําหรับจายใหแกเทศบาลเมอืงสระแกวนําไปทํานุบํารุง
ทองถ่ิน  ตัง้จายจากกําไรสุทธขิองปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และเพื่อสําหรับสงคืนทุนดําเนนิการ จํานวน 115,062.52 บาท
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ประเภทคาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร 3,000,000 3,000,000
ประเภทเงินสมทบเงินสวัสดกิารหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธ
นานุบาล

240,000 240,000

ประเภทเงินประจําตําแหนง 60,000 60,000
ประเภทคาจางลูกจางประจํา 980,000 980,000
ประเภทคาเชาบาน 10,000 10,000
ประเภทเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตร 20,000 20,000
ประเภทเงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 100,000 100,000
ประเภทคาพาหนะเหมาจาย 48,000 48,000
ประเภทเงินรางวัลเจาหนาที่ 100,000 100,000
ประเภทเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 50,000 50,000
ประเภทเงินสมทบเงินสะสม 98,000 98,000
ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด 16,800 16,800
ประเภทคาอาหาร 132,000 132,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร 94,000 94,000
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 2,000 2,000
ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
   คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 40,000 40,000

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลางงบกลาง

เงินเดอืน (ฝายประจํา)งบบุคลาการ

งบดําเนนิงาน

คาตอบแทน

คาใชสอย



เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
   โครงการจัดกจิกรรมวันที่ระลกึสถานธนานุบาล 9,000 9,000
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 100,000
ประเภทวัสดุสํานักงาน 30,000 30,000
ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ 3,000 3,000
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 3,000 3,000
ประเภทวัสดุกอสราง 5,000 5,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 1,000 1,000
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร 80,000 80,000
ประเภทคาไฟฟา 85,000 85,000
ประเภทคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล 15,000 15,000
ประเภทคาบรกิารโทรศัพท 13,000 13,000
ประเภทคาบรกิารไปรษณยี 2,000 2,000
ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร
   โครงการจัดซ้ือเครื่องพมิพ 53,000 53,000
ประเภททุนดําเนนิการของสถานธนานุบาล 50% 3,942,000 3,942,000
ประเภทเงินบําเหน็จรางวัล 20% 1,577,000 1,577,000
ประเภทคาใชจายฝายอํานวยการ 68,200 68,200
ประเภทเงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% 2,366,000 2,366,000

3,240,000 10,103,000 13,343,000
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งบรายจายอื่น

คาครุภัณฑงบลงทุน

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

รวม

รายจายอื่น

งบดําเนนิงาน

คาใชสอย


