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ภาคผนวก (ต่อ)

 - ส ำเนำประกำศเทศบำลเมืองสระแก้ว เร่ือง ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 9 กันยำยน 2564

 - ส ำเนำหนังสือสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี สก 52001 (สภำ)/115

   ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2564 เร่ือง เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 - ส ำเนำหนังสือจังหวัดสระแก้ว ท่ี สก 0023.4/9001 ลงวันท่ี 1 กันยำยน 2564

   เร่ือง เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 - ส ำเนำหนังสือสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี สก 52001 (สภำ)/101

   ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2564 เร่ือง ขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ

   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 - ส ำเนำหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 6850 

   ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร

   และเทศบำลเมือง)

 - ส ำเนำหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

   ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

   งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

   (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - ส ำเนำหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749

   ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

   รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - ตำรำงสรุปค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลตำม พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรงำน

   บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 35 



พ้ืนท่ี 28.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 18,354 คน

ชาย 8,833 คน

หญิง 9,521 คน

ข้อมูล ณ วันท่ี  23  กรกฎาคม  2564
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เทศบาลเมืองสระแก้ว

เขต/อ าเภอ เมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว

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

เลขท่ี 109  ซอย-  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ต าบล สระแก้ว

  เขต/อ าเภอ เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  27000



อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบำลเมืองสระแก้ว



การเงิน ดังน้ี

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
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งบบุคลากร จ านวน 48,704,459.24 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  151,178,910.52  บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จ านวน 29,085,599.24 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 80,524,981.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  9,605,004.09  บาท

หมวดรายได้จากทุน 51,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 63,659,637.53 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,880,012.24 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 317,280.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,542,813.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,005,304.17 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จ านวน  158,680,207.49  บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 5,699,178.85 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน  0  โครงการ รวม  0.00  บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  7,575,368.53  บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  29,619,256.29  บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  0  โครงการ รวม  0.00  บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  71,358,360.52  บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน  189,018,879.00  บาท

           บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลเมืองสระแก้ว  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี  ผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอช้ีแจงให้ท่าน

ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว



(1) รายรับจริง จ านวน  974,226.29  บาท ประกอบด้วย

(1) รายรับจริง จ านวน 17,468,680.63 บาท ประกอบด้วย

(2) รายจ่ายจริง จ านวน 9,748,876.84 บาท ประกอบด้วย

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท
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2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  9,605,004.09  บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน  24,791,080.10  บาท

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  16,326,822.93  บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 27,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 9,592,072.00 บาท

งบลงทุน จ านวน 10,718,227.00 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 53,051,553.04 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า              40,000.00

ค่าบริการสถานีขนส่ง            581,998.00

ค่าบริการอ่ืน ๆ                2,830.29

งบท่ัวไปช่วยเหลือ            349,398.00

(2) รายจ่ายจริง จ านวน 972,274.81 บาท ประกอบด้วย

งบบุคลากร            519,420.00

งบด าเนินงาน            427,319.81

งบกลาง              25,535.00

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด          2,064,929.00จ านวน

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร              22,726.65

ดอกเบ้ียรับจ าน า          9,114,317.50

จ านวน

จ านวน

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00

รายได้อ่ืน          6,266,707.48

จ านวน

จ านวน

งบบุคลากร          1,071,327.00จ านวน

งบด าเนินงาน            587,685.08

งบลงทุน              28,100.00

จ านวน

จ านวน

งบรายจ่ายอ่ืน          6,334,907.48

งบกลาง          1,726,857.28

จ านวน

จ านวน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน



รายรับจริง

ปี  2563

5,699,178.85

5,542,813.70

1,005,304.17

1,880,012.24

317,280.00

51,000.00

14,495,588.96

63,659,637.53

63,659,637.53

80,524,981.00

80,524,981.00

158,680,207.49

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 17,200,000.00 15,395,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,683,800.00 5,930,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,564,000.00 1,564,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์

1,950,000.00 1,950,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 571,000.00 571,000.00

หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 27,973,800.00 25,415,500.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 91,545,600.00 84,854,500.00

หมวดภาษีจัดสรร 66,030,000.00 66,830,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

66,030,000.00 66,830,000.00
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รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

91,545,600.00 84,854,500.00

รวม 185,549,400.00 177,100,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน



รายจ่ายจริง

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

งบกลาง 29,085,599.24 32,886,400.00 30,579,100.00

งบบุคลากร 48,704,459.24 65,384,100.00 66,098,800.00

งบด าเนินงาน 53,051,553.04 55,644,800.00 59,469,100.00

งบลงทุน 10,718,227.00 21,282,100.00 10,228,800.00

งบเงินอุดหนุน 9,592,072.00 10,322,000.00 10,724,200.00

งบรายจ่ายอ่ืน 27,000.00 30,000.00 0.00

151,178,910.52 185,549,400.00 177,100,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

2. รายจ่าย



อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบำลเมืองสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 28,101,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,622,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 55,395,200

แผนงานสาธารณสุข 7,613,300

แผนงานเคหะและชุมชน 22,529,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,518,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,455,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานงบกลาง 30,579,100

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 177,100,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,994,300

แผนงานการพาณิชย์ 290,500

ด้านการด าเนินงานอ่ืน



30,579,100

30,579,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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    งบกลาง 30,579,100

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 30,579,100



3,406,000 197,000

0 0

3,406,000 197,000

1,048,500 47,500

252,500 0

453,000 45,000

275,000 2,500

68,000 0

110,500 54,500

110,500 54,500

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน

งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

งานควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 10,751,400 5,135,200 19,489,600

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,000 0 4,296,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,455,400 5,135,200 15,193,600

1,196,500

งบด าเนินงาน 4,758,600 2,038,600 7,893,200

    ค่าตอบแทน 737,600 444,000 1,434,100

334,400 219,600 719,000

    ค่าใช้สอย 2,431,000 1,263,000 4,192,000

    ค่าวัสดุ 630,000 289,000
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    ค่าครุภัณฑ์ 334,400 219,600 719,000

    ค่าสาธารณูปโภค 960,000 42,600 1,070,600

งบลงทุน



3,656,400

3,656,400

1,713,800

136,800

261,000

1,230,000

86,000

1,000,000

1,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งานเทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมงบ

งบบุคลากร 1,010,400 4,666,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,010,400 4,666,800

งบด าเนินงาน 241,500 1,955,300

    ค่าตอบแทน 70,000 206,800

    ค่าใช้สอย 36,000 297,000

    ค่าวัสดุ 125,000 1,355,000
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    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,000,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,500 96,500

งบลงทุน 0 1,000,000



23,290,800

23,290,800

18,853,700

90,500

11,078,600

6,794,600

890,000

10,294,200

10,294,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศึกษา

งาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมงบ

งบบุคลากร 2,326,500 25,617,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,326,500 25,617,300

งบด าเนินงาน 630,000 19,483,700

    ค่าตอบแทน 253,000 343,500

    ค่าใช้สอย 146,000 11,224,600

    ค่าวัสดุ 231,000 7,025,600
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    เงินอุดหนุน 0 10,294,200

    ค่าสาธารณูปโภค 0 890,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,294,200



839,400 4,574,000

839,400 4,574,000

1,069,200 2,406,000

220,800 353,600

826,400 1,398,000

22,000 346,000

0 308,400

61,800 203,300

61,800 203,300

420,000 430,000

420,000 430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รวมงบ

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบบุคลากร 2,086,200 1,648,400

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,086,200 1,648,400

งบด าเนินงาน 954,400 382,400

    ค่าสาธารณูปโภค 228,000 80,400

    ค่าตอบแทน 129,800 3,000

    ค่าใช้สอย 496,600 75,000
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    เงินอุดหนุน 10,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 82,500 59,000

    ค่าวัสดุ 100,000 224,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0

งบลงทุน 82,500 59,000



1,547,000

1,547,000

14,604,800

69,000

10,799,800

3,520,000

216,000

39,500

39,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมงบ

งบบุคลากร 1,057,600 2,604,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,057,600 2,604,600

งบด าเนินงาน 4,181,000 18,785,800

    ค่าตอบแทน 56,000 125,000

    ค่าใช้สอย 3,805,000 14,604,800

    ค่าวัสดุ 270,000 3,790,000
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    ค่าครุภัณฑ์ 1,100,000 1,139,500

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 266,000

งบลงทุน 1,100,000 1,139,500



2,026,300

2,026,300

2,492,500

165,600

2,058,400

198,500

70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

2,026,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,026,300

งบด าเนินงาน 2,492,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวมงบ
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    ค่าสาธารณูปโภค 70,000

    ค่าตอบแทน 165,600

    ค่าใช้สอย 2,058,400

    ค่าวัสดุ 198,500

งบบุคลากร



1,090,000

1,090,000

0

0

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

    ค่าใช้สอย 320,000 1,410,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมงบ
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    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 30,000

งบด าเนินงาน 365,000 1,455,000



5,666,400

5,666,400

4,606,600

234,800

1,031,000

3,337,500

3,300

7,127,500

3,477,500

3,650,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสร้าง รวมงบ

งบบุคลากร 1,333,800 7,000,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,333,800 7,000,200

งบด าเนินงาน 260,000 4,866,600

    ค่าตอบแทน 99,000 333,800

งบลงทุน 0 7,127,500

    ค่าใช้สอย 81,000 1,112,000

    ค่าวัสดุ 80,000 3,417,500
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    ค่าครุภัณฑ์ 0 3,477,500

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 3,300



120,000

120,000

131,000

41,000

90,000

39,500

39,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

131,000

    ค่าใช้สอย 41,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน

งานโรงฆ่าสัตว์ รวมงบ

งบบุคลากร 120,000
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    ค่าวัสดุ 90,000

งบลงทุน 39,500

    ค่าครุภัณฑ์ 39,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000

งบด าเนินงาน



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และมาตรา

 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

สระแก้ว

ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 190,179,900 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็น

จ านวนรวมท้ังส้ิน 177,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 28,101,800

4,518,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,622,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 55,395,200

1,455,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,994,300

แผนงานสาธารณสุข 7,613,300

แผนงานเคหะและชุมชน 22,529,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 177,100,000

แผนงานการพาณิชย์ 290,500

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 30,579,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ





ปี 2563 ปี 2564

435,945.00 12,500,000.00 -99.36 %

38,966.15 0.00 100.00 %

416,102.70 0.00 100.00 %

3,305,297.00 3,500,000.00 14.29 %

1,502,868.00 1,200,000.00 8.33 %

5,699,178.85 17,200,000.00

19,070.20 20,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

2,946,074.50 2,850,000.00 0.00 %

1,216,245.00 2,800,000.00 -19.64 %

21,100.00 48,600.00 -56.58 %

0.00 200.00 0.00 %
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     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
23,200.00 21,100.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 200.00

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 2,838,506.00 2,850,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,307,240.00 2,250,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 18,653.10 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 0.00 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 17,749,009.16 15,395,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีป้าย 3,297,696.00 4,000,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 1,141,168.00 1,300,000.00

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 378,131.35 15,000.00

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 10,000,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 12,932,013.81 80,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

 



ปี 2563 ปี 2564
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0.00 1,000.00 0.00 %

20,030.00 17,000.00 -41.18 %

233,220.00 220,000.00 -54.55 %

61,187.00 120,000.00 0.00 %

5,710.00 5,500.00 0.00 %

1,100.00 10,000.00 524.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

91,750.00 160,000.00 -6.25 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

1,780.00 2,000.00 100.00 %

5,400.00 5,000.00 0.00 %

751,522.00 150,000.00 0.00 %

5,000.00 5,000.00 0.00 %

112,700.00 161,500.00 -31.89 %
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     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ
114,900.00 110,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 2,620.00 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 150,559.00 150,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 400.00 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1,860.00 4,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
0.00 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0.00 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 159,050.00 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 6,000.00 5,500.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 9,850.00 62,400.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 219,160.00 100,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 16,142.00 120,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 

เพ่ือการโฆษณา
0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 16,890.00 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

20,000.00 64,000.00 -68.75 %

2,300.00 2,000.00 15.00 %

14,000.00 12,000.00 16.67 %

3,190.00 10,000.00 0.00 %

3,545.00 5,000.00 0.00 %

7,890.00 10,000.00 0.00 %

5,542,813.70 6,683,800.00

264,000.00 264,000.00 0.00 %

741,304.17 1,300,000.00 0.00 %

1,005,304.17 1,564,000.00

1,880,012.24 1,950,000.00 0.00 %

1,880,012.24 1,950,000.00

0.00 200,000.00 0.00 %

28,025.00 6,000.00 0.00 %
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     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 25,500.00 6,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจ าหน่ายเศษของ 500,000.00 200,000.00

     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 1,865,999.30 1,950,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,865,999.30 1,950,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,375,178.12 1,564,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

     ค่าเช่าหรือบริการ 286,000.00 264,000.00

     ดอกเบ้ีย 1,089,178.12 1,300,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,930,925.10 5,930,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 5,625.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 30.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน 10,000.00 14,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,740.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
21,500.00 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 1,000.00 2,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

265,500.00 310,000.00 0.00 %

2,135.00 5,000.00 0.00 %

21,620.00 50,000.00 0.00 %

317,280.00 571,000.00

51,000.00 5,000.00 0.00 %

51,000.00 5,000.00

898,365.61 1,000,000.00 0.00 %

31,891,935.11 32,000,000.00 0.00 %

7,134,838.41 7,300,000.00 0.00 %

238,582.78 250,000.00 0.00 %

13,350,210.30 12,200,000.00 6.56 %

87,983.86 100,000.00 0.00 %

147,620.46 180,000.00 0.00 %

9,910,101.00 13,000,000.00 0.00 %

63,659,637.53 66,030,000.00
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน
11,348,353.00 13,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 69,616,513.47 66,830,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 124,144.08 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 134,746.93 180,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 246,866.56 250,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 15,276,849.01 13,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 34,327,586.98 32,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 7,271,500.38 7,300,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต์ 886,466.53 1,000,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 23,616.00 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 23,616.00 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 898,255.00 571,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 4,885.00 5,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 144,870.00 50,000.00

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 223,000.00 310,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

80,524,981.00 91,545,600.00 -7.31 %

80,524,981.00 91,545,600.00

158,680,207.49 185,549,400.00
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     เงินอุดหนุนท่ัวไป 79,390,412.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด 175,849,908.15 177,100,000.00

84,854,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 79,390,412.00 84,854,500.00



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว

อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 177,100,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 15,395,000 บาท

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 80,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับคำดว่ำจะรับจริง

(ประมำณกำรภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ค้ำงช ำระภำษี)

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 15,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับคำดว่ำจะรับจริง

(ประมำณกำรภำษีบ ำรุงท้องท่ี ค้ำงช ำระภำษี)

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 10,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับคำดว่ำจะรับจริง

ภำษีป้ำย 4,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 1,300,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับคำดว่ำจะรับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,930,500 บาท

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 20,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 2,850,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,250,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือ

สะสมอำหำร

21,100 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับสุสำนและฌำปนสถำน 200 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพ่ือกำรโฆษณำ 1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 10,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 100,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 120,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 5,500 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 62,400 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยจัดระเบียบกำรจอดรถ 1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 150,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้ำนเมือง

1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร 1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน 4,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถ่ิน 5,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 150,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
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ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 110,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว 

หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

20,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 2,300 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังตลำดเอกชน 14,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 5,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 10,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,564,000 บาท

ค่ำเช่ำหรือบริกำร 264,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ดอกเบ้ีย 1,300,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,950,000 บาท

เงินสนับสนุนจำกกิจกำรสถำนธนำนุบำล 1,950,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 571,000 บาท

ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 200,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 6,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 310,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำขำยแบบพิมพ์และค ำร้อง 5,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 50,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทุน 5,000 บาท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 5,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 66,830,000 บาท

ภำษีรถยนต์ 1,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 32,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 7,300,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 250,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีสรรพสำมิต 13,000,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 13,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงแร่ 100,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 84,854,500 บาท

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 180,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 84,854,500 บำท

ประมำณกำรต้ังรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมประกำศคณะกรรมกำร

กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปีท่ีผ่ำนมำ
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ปี 2563 ปี 2564

0 2,515,000 -27.46 %

0 408,000 -53.58 %

0 830,500 9.33 %

0 39,000 2.56 %

0 150,000 -100 %

349,398 751,300 -69.8 %

16,120,000 19,172,400 -5.13 %

3,618,400 4,636,800 -16.41 %

134,500 219,000 -39.73 %

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 132,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 15,451,400 18,189,600

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 3,397,600 3,876,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 0 0

เงินสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำร

โครงกำรอ่ืน ๆ
0 226,900

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 908,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 40,000

ค่ำช ำระหน้ีเงินกู้ 0 1,824,300

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 0 189,400

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อ ำเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

495,889 300,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

441,189.37 0 0 %

3,200,000 0 0 %

400,680 100,000 0 %

0 0 100 %

139,448.65 161,200 -100 %

1,097,620 0 0 %

1,863,516 0 0 %

575,485 0 0 %เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 644,262 0

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 131,928 0

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน(กบท.)
1,777,026 0

ค่ำบ ำรุงสมำคมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 330,600

เงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง

ประเทศไทย
146,150.8 0

ค่ำช ำระหน้ีเงินต้น 4,910,763.98 0

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรจรำจร 100,000 100,000

เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(กบข.)
0 105,000

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 783,266.66 0

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 0 38,600

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 0 800,700

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)
0 2,767,200

เงินส ำรองจ่ำย 84,010.5 300,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

407,000 500,000 -100 %

0 0 100 %

30,720 0 0 %

0 2,820,120 -100 %

32,150 38,600 -100 %

0 1,179,140 -100 %

92,931.42 97,500 -100 %

6,931.8 7,500 -100 %

0 8,800 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง 0 10,000

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 0 30,000

เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ 0 10,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบ ำนำญ 0 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 88,023 0

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับ

ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียน

แล้ว (กสจ.)

6,600.6 0

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.) 38,580 0

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 0 0

สมทบกองทุนเงินทดแทน 25,699 0

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
0 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพใน

ระดับท้องถ่ิน
487,431 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สปสช.)
0 500,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 200,750 200,800
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

29,085,599.24 33,984,860

29,085,599.24 33,984,860

29,085,599.24 33,984,860

29,085,599.24 33,984,860

795,000 750,000 27.2 %

260,000 243,100 28.34 %

260,000 243,100 28.34 %

255,000 244,500 39.88 %

1,874,225 1,952,800 21.67 %

3,444,225 3,433,500รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,223,719.25 4,296,000

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
306,000 342,000

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/

สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

2,339,719.25 2,376,000

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 312,000 312,000

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 312,000 312,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
954,000 954,000

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

รวมแผนงานงบกลาง 28,393,491.54 30,579,100

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมงบกลาง 28,393,491.54 30,579,100

รวมงบกลาง 28,393,491.54 30,579,100

รวมงบกลาง 28,393,491.54 30,579,100
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,257,118 3,641,500 31.65 %

118,000 232,300 17.26 %

142,000 213,200 19.32 %

208,120 0 0 %

634,600 939,400 10.66 %

51,100 55,700 70.74 %

3,410,938 5,082,100

6,855,163 8,515,600

4,000 577,700 -91.34 %

16,437.5 25,000 0 %

8,400 25,000 -20 %

177,000 396,000 27.27 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 35,560 20,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 139,600 504,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
9,500 50,000

ค่ำเบ้ียประชุม 16,000 25,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,639,020 6,455,400

รวมงบบุคลากร 8,862,739.25 10,751,400

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 718,800 1,039,500

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 66,840 95,100

เงินประจ ำต ำแหน่ง 254,400 254,400

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 238,560 0

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3,124,560 4,794,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
235,860 272,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

313,837.5 1,132,500

1,322,928.76 0 0 %

0 1,140,000 0 %

13,925 30,000 400 %

89,560.1 60,900 474.71 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 50,000

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล 9,990 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 266,675.6 350,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,243,973.07 1,140,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 110,175 150,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 370,610 737,600

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 104,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ 0 9,600

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำร

ท้องถ่ิน
0 25,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

466,442.1 203,200 155.91 %

28,160 0 100 %

48,000 500,100 -90 %

14,500 30,000 0 %

0 1,000 0 %

82,050 100,000 0 %

2,065,565.96 2,065,200

168,238.25 90,000 66.67 %

17,905 20,000 0 %

147,100 0 0 %

159,961.84 40,000 150 %

70,300 40,000 50 %

118,750 150,000 0 %

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 37,000 60,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 148,856.7 150,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0

วัสดุก่อสร้ำง 117,417.4 100,000

วัสดุส ำนักงำน 154,387.8 150,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 9,825 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,161,872.91 2,431,000

ค่าวัสดุ

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 59,369.24 100,000

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 3,800 50,000

รำยกำรจัดซ้ือพวงมำลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ
22,700 30,000

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำ

ดูงำนในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ
416,490 520,000

โครงกำรออกหน่วยบริกำรประชำชน

เคล่ือนท่ี
28,700 30,000

 -34-
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

126,943 150,000 0 %

809,198.09 490,000

788,725.2 750,000 0 %

40,423.1 50,000 0 %

20,140.01 30,000 0 %

78,651.4 130,000 0 %

927,939.71 960,000

4,116,541.26 4,647,700

0 85,000 0 %

169,000 149,900 -1.2 %

157,800 0 0 %

0 0 0 %

0 1,500,000 -100 %

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์ตรวจกำรณ์ 0 0

โครงกำรติดต้ังพัดลมระบำยอำกำศ 

ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ว
0 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 138,500 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 85,000

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 230,000 148,100

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 4,114,787.48 4,758,600

งบลงทุน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 74,747 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 990,977.67 960,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 49,361.35 50,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 23,367.69 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 843,501.63 750,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 123,840 150,000

รวมค่าวัสดุ 591,326.9 630,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

15,000 0 0 %

0 70,200 -20.51 %

0 45,500 0 %

0 0 0 %

4,500 0 0 %

41,000 105,000 -100 %

387,300 1,955,600

0 500,000 -100 %

 -36-

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถส ำนักงำน

เทศบำลเมืองสระแก้ว
0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 768,000 334,400

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1 kVA 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 399,500 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้ำ
0 45,500

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์
0 55,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

อุปกรณ์บันทึกภำพกล้องวงจรปิด 0 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 1,000,000

387,300 2,955,600

11,359,004.26 16,118,900

1,683,460 2,249,540 -17.22 %

102,750 107,700 -37.6 %

30,000 103,200 0 %

212,060 264,700 6.65 %

827,000 1,014,900 3.03 %

37,850 45,500 0 %

 -37-

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 17,734 45,500

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 242,400 282,300

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 834,257 1,045,700

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
0 67,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 36,000 103,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,984,079 1,862,100

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 1,068,000 334,400

รวมงานบริหารท่ัวไป 14,045,526.73 15,844,400

โครงกำรปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

ภำยในบริเวณอำคำรส ำนักงำนเทศบำล

เมืองสระแก้ว
0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 300,000 0

โครงกำรปรับปรุงประตูร้ัวส ำนักงำน

เทศบำลเมืองสระแก้ว
300,000 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,893,120 3,785,540

2,893,120 3,785,540

0 5,000 -100 %

0 0 0 %

121,000 224,200 2.23 %

0 0 100 %

126,470 240,600

0 0 0 %

404,368.35 0 0 %

0 437,000 -22.88 %

0 0 100 %

 -38-

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0 5,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 337,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 368,389.35 0

รวมค่าตอบแทน 129,850 252,500

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 23,300

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,520 0

ค่ำเช่ำบ้ำน 123,600 229,200

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

รวมงบบุคลากร 3,114,470 3,406,000

งบด าเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,114,470 3,406,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 30,000 -66.67 %

51,045 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 40,000 25 %

6,744 0 0 %

0 350,000 -100 %

590,101 0 0 %

0 1,000 0 %

 -39-

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือกำร

จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 0 0

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเสริมสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำแผนชุมชนสู่

แผนพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงย่ังยืน

0 0

โครงกำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน เพ่ือ

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
0 50,000

โครงกำรเวทีประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน
0 0

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 40,000

โครงกำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน เพ่ือ

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
34,865 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 42,160 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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5,750 10,000 0 %

1,058,008.35 868,000

56,541 40,000 0 %

4,185 10,000 0 %

5,000 10,000 0 %

7,300 25,000 0 %

0 10,000 1,000 %

79,521 80,000 0 %

152,547 175,000

64,496 60,000 0 %

0 0 100 %

64,496 60,000

1,401,521.35 1,343,600

 -40-

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 66,107.48 68,000

รวมงบด าเนินงาน 953,999.83 1,048,500

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 66,107.48 60,000

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0 8,000

รวมค่าวัสดุ 295,928 275,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 4,900 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 209,829 80,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,300 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,000 25,000

วัสดุส ำนักงำน 53,139 40,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 16,760 10,000

รวมค่าใช้สอย 462,114.35 453,000

ค่าวัสดุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 16,700 10,000
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0 47,000 0 %

298,800 0 0 %

0 736,000 -100 %

0 0 0 %

40,000 0 0 %

0 95,000 -33.16 %

61,500 0 0 %

400,300 878,000

 -41-

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 79,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 178,000 110,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 63,500

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจัดซ้ือกล้องบันทึกภำพน่ิงระบบ

ดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม
0 0

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองรับ

วิทยุกระจำยเสียงอัตโนมัติ ชนิดไร้สำย 

ระบบ UHT-FM ขนำด 10 วัตต์ พร้อม

อุปกรณ์

0 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 99,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดกระจำย

เสียงแบบไร้สำย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
0 0

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศ
0 47,000
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0 0 0 %

0 0

400,300 878,000

27,000 30,000 -100 %

27,000 30,000

27,000 30,000

4,721,941.35 6,037,140

1,228,385 3,119,000 0.17 %

14,142 130,600 -16.92 %

28,500 121,200 -14.85 %

214,360 274,000 4.67 %

 -42-

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 246,240 286,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
6,829.67 108,500

เงินประจ ำต ำแหน่ง 36,145.16 103,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,372,862.58 3,124,200

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,724,469.83 4,565,000

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 0 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0

รายจ่ายอ่ืน

รำยจ่ำยอ่ืน

รวมงบลงทุน 656,000 110,500

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงกำรปรับปรุงห้องประชำสัมพันธ์ 

เทศบำลเมืองสระแก้ว
478,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 478,000 0
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1,180,600 1,431,700 1.92 %

61,100 73,400 -27.38 %

2,727,087 5,149,900

2,727,087 5,149,900

234,550 144,000 38.89 %

95,870 84,000 -40.48 %

70,000 168,000 0 %

0 0 100 %

421,028 426,800

1,225,914.91 0 0 %

0 1,070,000 12.15 %

 -43-

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 547,010.22 1,200,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 636,462 444,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 26,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 211,720 50,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 141,500 168,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
264,000 200,000

รวมงบบุคลากร 3,137,717.41 5,135,200

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 78,840 53,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,137,717.41 5,135,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,396,800 1,459,200
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76,995 180,000 -86.11 %

0 0 100 %

0 1,000 0 %

16,115 27,000 -55.56 %

1,319,024.91 1,278,000

79,623 120,000 -33.33 %

1,840 2,000 0 %

0 0 100 %

1,946 15,000 33.33 %

54,030 50,000 40 %

0 0 100 %

107,994 134,000 -55.22 %

245,433 321,000

0 7,000 278.57 %

 -44-

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0 26,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 127,934 60,000

รวมค่าวัสดุ 417,905 289,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 65,655 70,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 55,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 2,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 14,360 20,000

วัสดุส ำนักงำน 209,956 80,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 2,000

รวมค่าใช้สอย 629,990.22 1,263,000

ค่าวัสดุ

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 34,165 12,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 48,815 25,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 25,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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0 7,000 -100 %

0 0 100 %

0 14,000

1,985,485.91 2,039,800

211,250 0 0 %

0 6,500 -100 %

0 89,600 -0.89 %

0 40,000 -100 %

34,500 49,000 166.94 %
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โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,500 130,800

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่
0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ

ขนส่ง
0 88,800

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 0

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 42,600

รวมงบด าเนินงาน 1,684,357.22 2,038,600

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 0

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0 16,100
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495,000 0 0 %

49,000 0 0 %

789,750 185,100

789,750 185,100

5,502,322.91 7,374,800

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 44,500

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 500

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 197,000

รวมงบบุคลากร 0 197,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 197,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 43,500 219,600

รวมงานบริหารงานคลัง 4,865,574.63 7,393,400

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,500 219,600

โครงกำรจัดซ้ือโปรแกรมระบบ

บริหำรงำนค่ำธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูล

ฝอย

0 0
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0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

21,583,268.52 29,530,840
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งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 299,000

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 23,635,571.19 28,101,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 54,500

รวมงบลงทุน 0 54,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 42,500

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 12,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 2,500

รวมงบด าเนินงาน 0 47,500

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0 2,500

รวมค่าใช้สอย 0 45,000
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481,000 652,800 34.56 %

63,000 84,000 57.14 %

544,000 736,800

544,000 736,800

0 5,000 -100 %

70,860 70,000 0 %

70,860 75,000

2,580.84 0 0 %

0 5,000 0 %

0 1,000 0 %

31,000 30,000 0 %
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รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,440 30,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 14,135.63 5,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 81,080 70,000

ค่าใช้สอย

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 81,080 70,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 593,168.79 1,010,400

รวมงบบุคลากร 593,168.79 1,010,400

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 530,498.47 878,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 62,670.32 132,000
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33,580.84 36,000

0 5,000 0 %

49,980 50,000 0 %

0 15,000 0 %

32,400 40,000 0 %

7,040 15,000 0 %

89,420 125,000

1,118.15 1,500 0 %

7,575.6 9,000 0 %

8,693.75 10,500

202,554.59 246,500

0 0 0 %
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โครงกำรจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนำด 1 

ตัน
635,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รวมงบด าเนินงาน 154,422.93 241,500

งบลงทุน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,627.3 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,627.3 10,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 15,000

รวมค่าวัสดุ 35,140 125,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,300 15,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,840 40,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 29,575.63 36,000

ค่าวัสดุ
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0 0 0 %

0 0

0 0

746,554.59 983,300

638,915 875,300 31.33 %

0 21,300 0 %

15,000 18,000 0 %

488,380 309,900 5.45 %

1,169,210 1,791,700 4.08 %

173,804 266,000 3.76 %

2,485,309 3,282,200

2,485,309 3,282,200
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ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 2,678,880 3,656,400

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 168,000 276,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,678,880 3,656,400

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 560,220 326,800

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,202,400 1,864,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
0 21,300

เงินประจ ำต ำแหน่ง 18,000 18,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 730,260 1,149,500

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 669,500 0

รวมงานเทศกิจ 1,417,091.72 1,251,900

โครงกำรจัดซ้ือโคมไฟสัญญำณไซเรน 34,500 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 669,500 0
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67,700 45,000 11.11 %

33,780 30,000 0 %

23,700 48,000 -52.5 %

0 0 100 %

154,380 171,000

40,694.54 0 0 %

0 50,000 -40 %

14,000 30,000 0 %

0 0 0 %
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 17,460 30,000

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเทศบำลเมือง

สระแก้ว

288,260 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 82,252.2 30,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 146,140 136,800

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 34,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 22,340 30,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 49,500 22,800

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
44,800 50,000
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296,705 0 0 %

0 1,000 0 %

186,074.06 200,000 0 %

537,473.6 281,000

9,640 15,000 0 %

3,611.25 10,000 0 %

4,725 10,000 0 %

64,225.68 50,000 0 %

93,250 200,000 25 %

136,350 250,000 20 %

0 0 100 %

67,500 100,000 250 %

7,545 10,000 0 %

99,000 100,000 100 %
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วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000 200,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 56,750 350,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,130 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 244,090 300,000

วัสดุกำรเกษตร 0 5,000

วัสดุก่อสร้ำง 105,160.32 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 106,300 250,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,000 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,415 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 13,724 15,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 155,661.71 200,000

รวมค่าใช้สอย 543,633.91 261,000

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)

เทศบำลเมืองสระแก้ว ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563

0 0

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000
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9,095 30,000 0 %

494,941.93 775,000

14,444.93 55,000 0 %

15,656.84 20,000 -25 %

8,859.6 12,000 0 %

3,210 4,000 0 %

42,171.37 91,000

1,228,966.9 1,318,000

0 2,200,000 -100 %

0 0 0 %
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ครุภัณฑ์กำรเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลสูบเดียว 60,000 0

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

เพ่ือจัดซ้ือรถกู้ภัยขนำดเล็กแบบขับเคล่ือน

 4 ล้อ พร้อมระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง และ

อุปกรณ์กู้ภัยประจ ำรถ จ ำนวน 1 คัน

0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,083.3 86,000

รวมงบด าเนินงาน 1,374,605.53 1,713,800

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 8,869.23 12,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 4,000

ค่ำไฟฟ้ำ 3,393.78 55,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 14,820.29 15,000

รวมค่าวัสดุ 657,748.32 1,230,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอ่ืน 15,179 30,000
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22,300 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 44,000 -100 %

0 0 0 %
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ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิง

ชนิดปรับฝอยและควบคุมอัตรำกำรไหล

ของน้ ำ

80,000 0

โครงกำรจัดซ้ือเคล่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป้ัม

สูบน้ ำชนิดหอยโข่ง
0 0

โครงกำรจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 44,000 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหำยใจแบบอัด

อำกำศชนิดสะพำยหลัง (SCBA)
0 500,000

ครุภัณฑ์โรงงำน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนเมือง

ย่อยท่ี 16 (ตลำดสระแก้ว)
499,529.5 0

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

โครงกำรจัดซ้ือกล้องวงจรปิด(CCTV) 35,631 0

จัดซ้ือเคร่ืองวิทยุส่ือสำร.. 172,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

เคร่ืองป้องกันไฟกระโชกระบบกล้องวงจร

ปิด
0 0
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399,800 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

422,100 2,444,000

422,100 2,444,000

4,136,375.9 7,044,200

4,882,930.49 8,027,500

600,538 1,358,600 0 %

0 67,200 0 %

0 67,200 26.79 %
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เงินประจ ำต ำแหน่ง 10,500 85,200

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 668,648 1,358,600

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
0 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,164,646.03 6,370,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,581,737.75 7,622,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,111,160.5 1,000,000

รวมงบลงทุน 1,111,160.5 1,000,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือกล้อง CCTV ในเขตชุมชน

เทศบำลเมืองสระแก้ว
0 500,000

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำดับเพลิงชนิด

หำบหำม
0 0

โครงกำรจัดซ้ือชุดผจญเพลิงภำยในอำคำร 220,000 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

412,785 606,000 25.5 %

13,570 35,000 57.14 %

1,026,893 2,134,000

1,026,893 2,134,000

0 5,000 -100 %

0 0 0 %

64,000 156,000 46.15 %

0 0 100 %

75,100 186,000

127,613.56 0 0 %

0 80,000 25 %
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 67,613.56 100,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 60,880 253,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 25,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,680 0

ค่ำเช่ำบ้ำน 15,000 228,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

รวมงบบุคลากร 1,128,180 2,326,500

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 55,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,128,180 2,326,500

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 437,032 760,500
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

37,044 25,000 -40 %

0 0 100 %

0 1,000 0 %

12,180 20,000 0 %

176,837.56 126,000

49,751 67,000 -10.45 %

0 0 100 %

8,136 10,000 0 %

54,890.1 50,000 0 %

0 5,000 0 %

45,410 50,200 -0.4 %

10,000 10,000 60 %

168,187.1 192,200

420,124.66 504,200
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รวมงบด าเนินงาน 388,557.56 630,000

งบลงทุน

วัสดุกำรศึกษำ 9,349 16,000

รวมค่าวัสดุ 189,184 231,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,290 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,300 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 75,640 50,000

วัสดุส ำนักงำน 46,605 60,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 40,000

รวมค่าใช้สอย 138,493.56 146,000

ค่าวัสดุ

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 12,880 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 58,000 15,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

11,000 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 49,200 -100 %

54,200 0 0 %

0 0 0 %

65,200 64,200

65,200 64,200

1,512,217.66 2,702,400

15,163,518.04 17,800,390 -7.17 %

1,014,053 1,126,400 10.97 %

1,658,520 1,793,820 -9.36 %

231,060 796,590 -100 %
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เงินวิทยฐำนะ 1,332,865.15 1,626,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 220,020 0

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 13,340,096.79 16,524,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
998,656.36 1,250,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,570,837.56 2,956,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,100 0

รวมงบลงทุน 54,100 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 54,100 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 0 0

โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะส ำนักงำน 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,413,838 3,179,900 16.36 %

174,854 193,300 -1.71 %

20,655,843.04 24,890,400

20,655,843.04 24,890,400

27,000 47,000 -57.45 %

40,000 48,000 0 %

0 0 100 %

70,740 117,000

4,057,231 0 0 %

0 2,696,600 0.13 %
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 4,252,560 2,700,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 6,000 90,500

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 22,500

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6,000 20,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 48,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 18,552,668.25 23,290,800

รวมงบบุคลากร 18,552,668.25 23,290,800

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,470,703.8 3,700,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 190,326.15 190,000
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18,960 26,000 -61.54 %

0 0 100 %

270,992 0 0 %

0 0 0 %

0 200,000 -100 %

8,853,660 10,699,700 -21.94 %

26,861 0 0 %

13,227,704 13,622,300

0 0 0 %

0 0 100 %

5,451,553.76 7,086,500 -100 %
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 6,794,600

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 5,350,124.5 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,119.05 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,180 0

รวมค่าใช้สอย 13,701,059 11,078,600

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำ

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย

0 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรสถำนศึกษำ
9,211,429 8,352,600

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำ

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย

0 0

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำ

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย

199,465 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 27,425 10,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 16,000
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34,800 0 0 %

1,339,000 972,600 -100 %

6,825,353.76 8,059,100

486,543.68 600,000 -8.33 %

237,314.28 270,000 11.11 %

5,926.71 10,000 0 %

22,726.8 30,000 0 %

752,511.47 910,000

20,876,309.23 22,708,400

0 0 0 %

31,500 0 0 %

0 0 0 %
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โครงกำรขับเคล่ือนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้

สะเต็มศึกษำ(STEM Education)
226,000 0

โครงกำรจัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 

ใบพัด
0 0

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 204,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,075,353.78 890,000

รวมงบด าเนินงาน 22,574,206.33 18,853,700

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 8,187 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,933.7 30,000

ค่ำไฟฟ้ำ 713,851.61 550,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 322,381.47 300,000

รวมค่าวัสดุ 7,791,793.55 6,794,600

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้ำง 43,550 0

วัสดุกำรศึกษำ 2,395,000 0
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1,770,000 0 0 %

0 1,323,000 -100 %

0 150,000 -100 %

1,801,500 1,473,000

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

0 300,000

1,801,500 1,773,000

832,780 925,000 3.07 %

 -62-

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบำลเมืองสระแก้ว 832,000 953,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 0

รวมงบลงทุน 2,582,000 0

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน

และอำคำรประกอบ
0 0

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน

และอำคำรประกอบ
150,000 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำมเด็กเล่น

กลำงแจ้ง
0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,432,000 0

โครงกำรห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 1,120,000 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

โครงกำรจัดซ้ือกระดำนอัจฉริยะ 882,000 0
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8,359,292 8,967,000 4.17 %

9,192,072 9,892,000

9,192,072 9,892,000

52,525,724.27 59,263,800

54,037,941.93 61,966,200

1,199,170 1,204,000 37.13 %

56,000 67,200 0 %

84,500 85,200 21.13 %

201,680 252,900 4.67 %

1,541,350 1,609,300

1,541,350 1,609,300
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ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 1,802,340 2,086,200

งบด าเนินงาน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 231,060 264,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,802,340 2,086,200

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
67,200 67,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 103,200 103,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,400,880 1,651,100

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 55,428,712.14 55,395,200

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 10,149,000 10,294,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,857,874.58 52,438,700

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว 9,317,000 9,340,800

รวมเงินอุดหนุน 10,149,000 10,294,200
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0 5,000 -100 %

0 9,600 -68.75 %

96,000 72,000 0 %

0 0 100 %

100,800 129,200

335,115.7 0 0 %

0 368,000 0.98 %

0 15,000 -66.67 %

0 0 100 %

0 50,000 80 %
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โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำ

เสพติด
42,429 90,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 7,020 5,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 10,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 347,079.7 371,600

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 118,680 129,800

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 54,800

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,680 3,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 97,000 72,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

7,501.4 20,000 0 %

342,617.1 453,000

39,975 30,000 0 %

7,500 7,000 42.86 %

39,690 15,000 -33.33 %

86,250 50,000 0 %

173,415 102,000

153,117.52 200,000 -10 %

10,489.86 9,000 166.67 %

2,354 4,000 200 %

10,593 12,000 0 %

176,554.38 225,000
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รวมค่าสาธารณูปโภค 165,059.92 228,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 2,250.45 12,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 12,726.08 12,000

ค่ำไฟฟ้ำ 142,697.16 180,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 7,386.23 24,000

รวมค่าวัสดุ 183,154 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้ำง 32,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,969 50,000

วัสดุส ำนักงำน 59,185 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 458,531.96 496,600

ค่าวัสดุ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำล

อำหำร
20,825.4 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,800 20,000

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำร

บริหำรจัดกำรขยะท่ีถูกวิธี โดยกิจกรรม 3R
36,377.86 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

793,386.48 909,200

0 26,000 0 %

250,000 0 0 %

365,191 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

615,191 26,000
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ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

รวมค่าครุภัณฑ์ 138,200 82,500

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 56,500

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 58,200 0

โครงกำรจัดซ้ือกล้องวงจรปิดและ

อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่
80,000 0

พัดลมไอเย็น ชนิดต้ังเวลำปิดอัตโนมัติ 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 26,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน 925,425.88 954,400
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 800,000 -100 %

0 800,000

615,191 826,000

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000

0 10,000

2,949,927.48 3,354,500

348,960 241,500 73.66 %
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 399,360 419,400

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,865,965.88 3,133,100

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ

ติดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 138,200 82,500

โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์

เพ่ือกำรกีฬำและสันทนำกำร
0 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3,000 9,000 100 %

35,000 23,000 82.61 %

300,000 225,000 60 %

686,960 498,500

686,960 498,500

0 149,000 -3.36 %

4,640 6,400 -100 %

50,000 3,000 2,300 %

0 0 100 %

54,640 158,400

0 0 100 %
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 11,900

รวมค่าตอบแทน 49,500 220,800

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 4,800

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0

ค่ำเช่ำบ้ำน 49,500 72,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 144,000

รวมงบบุคลากร 459,360 839,400

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 459,360 839,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
18,000 18,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 15,000 -66.67 %

0 0 100 %

0 270,000 159.26 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 40,000 0 %
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โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำล

อำหำร
0 40,000

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพ

อำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก(อถล.)

เทศบำลเมืองสระแก้ว

490,278 0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง

เธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช

กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย

รำชนำรี

0 59,500

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 10,000

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพ

อำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 

เทศบำลเมืองสระแก้ว

0 700,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 5,000
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0 325,000

4,886 5,000 0 %

0 3,000 0 %

0 4,000 0 %

5,100 10,000 0 %

9,986 22,000

64,626 505,400

0 61,800 0 %

0 61,800

0 61,800

400,000 420,000 0 %

400,000 420,000
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โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 400,000 420,000

รวมเงินอุดหนุน 400,000 420,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

รวมงบลงทุน 0 61,800

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 61,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 61,800

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รวมงบด าเนินงาน 552,808 1,069,200

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,050 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,030 22,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 3,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 780 4,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 4,200 5,000

รวมค่าใช้สอย 490,278 826,400
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400,000 420,000

1,151,586 1,485,700

544,380 686,300 4.87 %

71,000 85,200 0 %

56,000 67,200 0 %

375,429 818,800 -12.21 %

46,072 66,900 -14.05 %

1,092,881 1,724,400

1,092,881 1,724,400

0 5,000 -100 %

11,640 9,600 -68.75 %

11,640 14,600
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รวมค่าตอบแทน 420 3,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 420 3,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,002,783.5 1,648,400

รวมงบบุคลากร 1,002,783.5 1,648,400

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 301,882 718,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 18,961.5 57,500

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
18,000 85,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 40,600 67,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 623,340 719,700

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 420,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,412,168 2,390,400
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0 50,000 0 %

436,540 0 0 %

0 15,000 -66.67 %

0 0 100 %

7,000 10,000 0 %

443,540 75,000

1,620 10,000 0 %

3,205 5,000 0 %

7,811 10,000 0 %

99,000 10,000 0 %

0 3,000 0 %

51,251.23 20,000 280 %

105,995 30,000 0 %

4,450 80,000 0 %
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,900 80,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 76,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 30,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 10,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 3,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,400 10,000

รวมค่าใช้สอย 149,414.8 75,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 5,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 10,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 147,014.8 50,000

ค่าใช้สอย
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273,332.23 168,000

40,693.14 60,000 0 %

4,238.82 18,000 0 %

1,322.52 2,400 0 %

46,254.48 80,400

774,766.71 338,000

210,998 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 59,000 0 %

59,000 0 0 %

34,500 0 0 %
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ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร(เคร่ือง

พ่นหมอกควัน)
59,000 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 59,000

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 111,800 0

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,594.41 80,400

รวมงบด าเนินงาน 203,329.21 382,400

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 4,045.03 18,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 1,287.21 2,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 19,262.17 60,000

รวมค่าวัสดุ 28,900 224,000
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0 0 0 %

39,738 0 0 %

24,500 0 0 %

368,736 59,000

368,736 59,000

2,236,383.71 2,121,400

6,337,897.19 6,961,600

357,800 352,400 -100 %

11,200 67,200 -100 %

11,200 67,200 -100 %

336,000 410,800 -100 %
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เงินประจ ำต ำแหน่ง 67,200 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 341,816.1 0

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 863,160 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
67,200 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,542,362.71 2,089,800

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,820,496.59 7,613,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 336,250 59,000

รวมงบลงทุน 336,250 59,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์
165,450 0
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20,000 24,000 -100 %

736,200 921,600

736,200 921,600

0 5,000 -100 %

0 0 0 %

43,000 85,500 -100 %

0 12,000 -100 %

43,000 102,500

0 55,000 -100 %

52,329.27 0 0 %

0 5,000 -100 %

 -75-

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 52,329.27 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0

รวมค่าตอบแทน 89,790 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 390 0

ค่ำเช่ำบ้ำน 89,400 0

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

รวมงบบุคลากร 1,362,409.1 0

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 23,033 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,362,409.1 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4,800 5,000 -100 %

57,129.27 65,000

28,864 80,000 -100 %

39,920 68,000 -100 %

68,784 148,000

168,913.27 315,500

905,113.27 1,237,100

1,158,020 1,500,000 -100 %

15,000 34,000 -100 %

173,900 220,100 -100 %

1,999,662 2,790,600 -100 %

295,296 419,800 -100 %

3,641,878 4,964,500

3,641,878 4,964,500

 -76-

งบด าเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,446,236.11 0

รวมงบบุคลากร 4,446,236.11 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,286,146.51 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 331,026.8 0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 18,000 0

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 496,140 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,314,922.8 0

งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน 224,334.27 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,586,743.37 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,900 0

รวมค่าวัสดุ 79,815 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 39,915 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,400 0

รวมค่าใช้สอย 54,729.27 0
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0 5,000 -100 %

9,600 25,000 -100 %

126,000 167,900 -100 %

22,100 54,800 -100 %

157,700 252,700

0 520,000 -100 %

1,221,522 0 0 %

13,016 0 0 %

0 1,000 -100 %

128,270 95,000 -100 %

1,362,808 616,000

 -77-

ค่าวัสดุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 230,970 0

รวมค่าใช้สอย 1,129,653 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 23,070 0

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 875,613 0

รวมค่าตอบแทน 239,310 0

ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน 125,300 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,000 0

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 89,010 0

ค่าตอบแทน
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

781,275 600,000 -100 %

2,283,580 691,000 -100 %

131,610 97,000 -100 %

351,526 360,000 -100 %

2,700 3,000 -100 %

3,550,691 1,751,000

3,210 3,300 -100 %

3,210 3,300

5,074,409 2,623,000

0 0 0 %

853,000 854,000 -100 %

0 3,300,000 -100 %

 -78-

โครงกำรจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ
0 0

โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์กระเช้ำ

อเนกประสงค์
0 0

จัดซ้ือชุดโซฟำรับแขก 44,800 0

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 4,711,979.8 0

งบลงทุน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0

รวมค่าวัสดุ 3,343,016.8 0

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 522,414.8 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 53,750 0

วัสดุก่อสร้ำง 1,954,654 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 88,100 0

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 724,098 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

75,000 75,000 -100 %

0 0 0 %

0 22,000 -100 %

0 0 0 %

0 90,300 -100 %

335,000 0 0 %

0 433,000 -100 %

1,263,000 4,774,300

 -79-

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงกำรปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ 

ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว
0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 235,895 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ 

ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว
0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 22,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมลม 30,000 0

ครุภัณฑ์โรงงำน

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 3,745 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรจัดซ้ือสัญญำณไฟกระพริบ 75,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองขัดผิวคอนกรีต 35,000 0

จัดซ้ือรถเข็น(แบบล้อเดียว) 5,350 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ 20,000 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 254,000 -100 %

0 379,000 -100 %

0 800,000 -100 %

0 720,000 -100 %

0 436,000 -100 %

0 277,000 -100 %

0 682,000 -100 %

 -80-
 -81-

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนน

เทศบำล 26 (ข้ำงบ้ำนดำบอ๊อด)
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนน

เทศบำล 14 เช่ือม 18
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนน

เทศบำล 25 (แยกเข้ำสระน้ ำหนองกะพ้อ)
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ถนนเทศบำล

 31 ซอย 1
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ถนนเทศบำล

 5 ซอย 1
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยข้ำง

ศำลำกลำงบ้ำนหลังสุขศำลำ
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ถนนเทศบำล

 3 ซอย 3
0 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
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0 312,000 -100 %

0 0 0 %

0 377,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

283,000 0 0 %

 -81-
 -82-

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.แยกถนน

สุวรรณศร(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียน

สระแก้ว)ต่อจำกถนนเดิม

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.แยกถนน

สุวรรณศร(ซอยข้ำง coffeelove)
609,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.แยกถนน

สุวรรณศร(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียน

สระแก้ว)

390,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนน

สุวรรณศร ระหว่ำง ถนนเทศบำล 5 กับ

ถนนเทศบำล 7

396,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนน

หนองนกเขำ ซอย 22 (ข้ำงโรงเห็ด)
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนน

เทศบำล 7
0 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

205,800 0 0 %

112,400 0 0 %

 -82-
 -83-

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้ำนค ำ

เจริญ บริเวณถนนเทศบำล 26 ซอยบ้ำน

ดำบอมร

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคูน้ ำ

สวนสำธำรณะสระแก้ว-สระขวัญ
456,000 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว   ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20 บ้ำน

สระแก้ว-สระขวัญ2 บริเวณซอยสระไชย

ศรี 5 ต่อจำกของเดิมสุดซอย

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงผิวจรำจร ASPHALT 

CONCRETE ถนนเทศบำล 19
3,244,831.74 0



ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

 -28-

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

233,700 0 0 %

93,600 0 0 %

189,100 0 0 %

 -83-
 -84-

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 17 บ้ำนคลอง

นำงชิง บริเวณถนนบ้ำนคลองนำงชิง ซอย

 1 (แยกซ้ำย)

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 2 บ้ำนหนอง

นกเขำ บริเวณริมถนนสุวรรณศร ต้ังแต่

ร้ำนกำแฟคอฟฟ่ีเลิฟถึงสะพำนคลองนำง

ชิง

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 บ้ำนคลอง

จำน บริเวณสวนเกษตรต่อจำกของเดิม

สุดซอย

0 0
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79,100 0 0 %

178,900 0 0 %

209,400 0 0 %

 -84-
 -85-

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 6  บ้ำนชำติ

เจริญ บริเวณถนนเทศบำล 14

เช่ือมถนนเทศบำล 18 ซอย 2

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20  บ้ำน

สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบำล

 2 ซอย 10 (ซอยข้ำงร้ำนคักอีหลี)

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 บ้ำนหนอง

นกเขำฝ่ังซ้ำย บริเวณถนนเทศบำล 33/4

 ซอย 3

0 0
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81,100 0 0 %

37,900 0 0 %

0 360,000 -100 %

 -85-
 -86-

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 9  บ้ำนหลัง

สุขศำลำ บริเวณถนนเทศบำล 19 ซอย 1

ซอยบ้ำนนำยนิพล ติระวัฒน์

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 11 บ้ำน

สระแก้ว-สระขวัญ 1 บริเวณแยกถนน

เทศบำล 10 (หน้ำโรงแรมทิพปุระ) ถึง

ถนนสำยเล่ียงเมือง

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 8  บ้ำนรัตนะ

1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้ว 

ซอยข้ำงอู่ประธำนยอง

0 0
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0 160,000 -100 %

0 325,000 -100 %

0 0 0 %

 -87-
 -86-

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 17 

บ้ำนคลองนำงชิง (ซอยข้ำงร้ำนกำแฟ 

Coffee Love) ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

680,000 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 18 สวนเฉลิม

พระเกียรติ ร.9 บริเวณแยกถนนเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 ซอย 3

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 5 บ้ำนเนิน

สมบูรณ์ บริเวณถนนเทศบำล 31 ซอย 1

0 0
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0 0 0 %

0 430,000 -100 %
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โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบำล 6 

(ซอยสวนน้ ำ)

0 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 9 

บ้ำนหลังสุขศำลำ บริเวณถนนเทศบำล 

19 ซอย 1 (หลังศูนย์กำรค้ำสระแก้วเมือง

ทอง) ซอยบ้ำน ร้อยต ำรวจโทส ำรวย  ขัน

โท ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว     

308,000 0
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0 0 0 %

0 0 0 %
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โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 

บ้ำนหนองนกเขำฝ่ังซ้ำย ถนนเทศบำล 33

 ซอย 3    ต่อจำกของเดิมบริเวณหอสมุด

จังหวัดสระแก้ว  ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

185,000 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้ำน

ค ำเจริญ ถนนเทศบำล 26 ซอย 6    

(บ้ำนนำงประไพ  สุระชัย) ต ำบลท่ำเกษม

 อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

50,000 0
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0 0 0 %

307,000 0 0 %

0 0 0 %

490,000 0 0 %

2,501,000 5,512,000

3,764,000 10,286,300

12,480,287 17,873,800
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 7,327,726.74 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 16,485,942.65 0

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง

สวนสำธำรณะสระแก้ว-สระขวัญ
0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,091,831.74 0

โครงกำรต่อเติมโรงจอดรถกองช่ำง

เทศบำลเมืองสระแก้ว
0 0

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง

สวนสำธำรณะสระแก้ว - สระขวัญ
489,000 0

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 7 บ้ำน

ศูนย์กำรค้ำสระแก้วเมืองทอง ถนน

เทศบำล 35 หลัง ศูนย์กำรค้ำสระแก้ว

เมืองทอง ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

284,000 0
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398,820 502,600 4.89 %

333,792 446,400 0 %

61,870 84,000 0 %

794,482 1,033,000

794,482 1,033,000

0 5,000 -100 %

0 2,000 0 %

45,000 54,000 0 %

45,000 61,000

0 2,171,000 70.43 %

2,187,412.08 0 0 %
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,476,012.12 3,700,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 54,000

รวมค่าตอบแทน 52,440 56,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 4,440 2,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 715,680 1,057,600

รวมงบบุคลากร 715,680 1,057,600

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 220,800 446,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 84,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 458,880 527,200
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0 4,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000 0 %

58,460 128,000 -21.88 %

2,245,872.08 2,304,000

4,300 10,000 0 %

65,573.2 40,000 0 %

54,900 40,000 0 %

93,730 120,000 0 %

79,344 60,000 0 %

297,847.2 270,000

20,331.11 28,000 7.14 %

18,453.37 20,000 0 %

38,784.48 48,000

2,627,503.76 2,683,000
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รวมค่าสาธารณูปโภค 37,265.45 50,000

รวมงบด าเนินงาน 3,071,026.5 4,181,000

ค่ำไฟฟ้ำ 21,290.76 30,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 15,974.69 20,000

รวมค่าวัสดุ 420,428.93 270,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 116,380 120,000

วัสดุกำรเกษตร 95,800 60,000

วัสดุก่อสร้ำง 155,683.93 40,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 32,800 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 19,765 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 84,880 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,560,892.12 3,805,000

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก  เพ่ือกำรอนุรักษ์

ดินและน้ ำ
0 4,000

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 0 0
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

0 500,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 800,000รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยโครงกำร

สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน

โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562

0 0

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรแหล่งเรียนรู้ใน

สวนสำธำรณะสระแก้ว-สระขวัญ
0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,000 1,100,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดซ้ือเคร่ืองเติมอำกำศ(แบบใบพัดตีน้ ำ) 98,000 0

ครุภัณฑ์สนำม

โครงกำรจัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนำมเด็ก

เล่นสวนสำธำรณะ สระแก้ว-สระขวัญ
0 1,100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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0 800,000

3,421,985.76 4,516,000

697,089.2 878,600 -31 %

629,645 1,060,800 -26.02 %

92,903 152,000 2.63 %

1,419,637.2 2,091,400

1,419,637.2 2,091,400

0 5,000 -100 %

0 22,400 -33.04 %

0 0 100 %

16,750 57,200

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 54,000

รวมค่าตอบแทน 27,460 69,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,260 15,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

รวมงบบุคลากร 1,984,499.2 1,547,000

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 102,000 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,984,499.2 1,547,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 1,026,667.2 606,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 855,832 784,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานสวนสาธารณะ 3,884,706.5 6,338,600

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมงบลงทุน 98,000 1,100,000
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8,818,017.29 0 0 %

0 10,042,300 4.45 %

0 0 100 %

0 0 100 %

52,473 0 0 %

0 80,000 25 %

0 1,000 0 %

193,120 250,000 -20 %

9,063,610.29 10,373,300

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 181,201.65 200,000

รวมค่าใช้สอย 9,709,717.06 10,799,800

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำร

บริหำรจัดกำรขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R
0 100,000

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 5,000

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำร

บริหำรจัดกำรขยะท่ีถูกวิธี

โดยกิจกรรม 3R

0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 5,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 9,528,515.41 10,488,800

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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199,492 512,000 95.31 %

2,054.4 7,000 185.71 %

178,950 248,000 101.61 %

1,383,726.4 1,570,000 27.39 %

1,764,222.8 2,337,000

3,979.14 200,000 0 %

3,210 16,000 0 %

7,189.14 216,000

10,851,772.23 12,983,500

0 19,000 -100 %

0 0 0 %
โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงเพ่ือ

ติดต้ังบนรถบรรทุกขยะ
69,300 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 12,512,541.93 14,604,800

งบลงทุน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 202,264.57 216,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 202,264.57 200,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,958,328.3 2,000,000

รวมค่าวัสดุ 2,573,100.3 3,520,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 20,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 64,000 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 550,772 1,000,000
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0 39,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 58,500

0 58,500

12,271,409.43 15,133,400

29,078,795.46 38,760,300

1,240,980 1,584,400 5.48 %

56,000 67,200 0 %

71,000 85,200 0 %

156,000 194,700 4.06 %

เงินประจ ำต ำแหน่ง 85,200 85,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 180,000 202,600

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,314,134 1,671,300

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
67,200 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 15,563,581.13 16,191,300

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 37,520,973.65 22,529,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,066,540 39,500

รวมงบลงทุน 1,066,540 39,500

โครงกำรปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน

 80-8584 สระแก้ว
498,000 0

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถขุดตักตีนตะขำบ 

ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว
499,240 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 39,500

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
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1,523,980 1,931,500

1,523,980 1,931,500

0 5,000 -100 %

0 0 0 %

122,000 165,600 0 %

122,000 170,600

456,968.35 0 0 %

0 504,000 37.7 %

12,400 30,000 -33.33 %

0 0 100 %

610,667 500,000 60 %

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 20,000

โครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ของผู้สูงอำยุ
502,040 800,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 31,596 20,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 491,478.35 694,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 134,793 165,600

รวมค่าตอบแทน 136,473 165,600

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,680 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,646,534 2,026,300

รวมงบบุคลากร 1,646,534 2,026,300
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 300,000 -73.33 %

0 312,400 2.43 %

100,000 100,000 -50 %

20,000 20,000 0 %

15,000 15,000 0 %

0 200,000 -100 %

0 0 0 %

0 20,000 0 %
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โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรดูแล

สุขภำพและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

คนพิกำร

18,626 0

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรดูแล

สุขภำพและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

คนพิกำร

0 20,000

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร

พอเพียง
15,000 15,000

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำน

กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
0 0

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพชุมชน 98,750 50,000

โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 20,000 20,000

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพ

คณะกรรมกำรชุมชน
1,098,835 80,000

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพ

คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีชุมชน
46,836 320,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 1,000 0 %

19,420 14,000 31.43 %

1,234,455.35 2,016,400

49,885 35,000 42.86 %

0 5,000 0 %

0 10,000 100 %

0 0 100 %

5,726 20,000 0 %

20,650 30,000 55 %

0 4,000 0 %

52,734 50,000 0 %

128,995 154,000

0 60,000 0 %

0 10,000 0 %

0 70,000

1,485,450.35 2,411,000
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รวมค่าสาธารณูปโภค 0 70,000

รวมงบด าเนินงาน 2,580,224.35 2,492,500

ค่ำไฟฟ้ำ 0 60,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 116,690 198,500

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,810 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 16,000 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 29,900 46,500

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 3,000

วัสดุส ำนักงำน 29,980 50,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

รวมค่าใช้สอย 2,327,061.35 2,058,400

ค่าวัสดุ

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,900 18,400
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 265,700 -100 %

8,400 0 0 %

19,300 0 0 %

0 20,000 -100 %

9,500 0 0 %

19,000 0 0 %

0 6,200 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 100,000 -100 %
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โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงพร้อม

อุปกรณ์
0 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 28,800 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือเก้ำอ้ีปฎิบัติงำน 8,800 0

จัดซ้ือโซฟำชุดรับแขก 18,000 0

โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือพัดลม 0 0

โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีบุนวม 0 0

โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีบุนวม 0 0

โครงกำรจัดซ้ือช้ันโชว์ส ำหรับวำงผลงำน 0 0

โครงกำรจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 0 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 70,200 -100 %

0 45,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 60,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

24,500 0 0 %
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 13,205 0

โครงกำรจัดซ้ือผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์และ

ติดต้ังภำยในอำคำรผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง

สระแก้ว

0 0

จัดซ้ือตู้เย็น 5,500 0

จัดซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED TV) 10,900 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือกล้องบันทึกภำพน่ิงระบบดิจิตอล

พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์เสริม
34,900 0

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 62,500 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์
0 0

โครงกำรจัดซ้ือจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้ำ
0 0



ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

 -28-

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

80,700 567,600

2,023,450 0 0 %

2,023,450 0

2,104,150 567,600

5,113,580.35 4,910,100

5,113,580.35 4,910,100
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ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,424,363.35 4,518,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบลงทุน 197,605 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 4,424,363.35 4,518,800

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรผู้สูงอำยุเทศบำล

เมืองสระแก้ว
0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
15,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 197,605 0
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

184,297 100,000 0 %

0 0 100 %

0 200,000 -95 %

60,525 0 0 %

0 10,000 0 %

244,822 310,000

0 15,000 0 %

0 15,000

3,216.55 20,000 0 %
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ค่ำไฟฟ้ำ 3,387.05 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬำ 0 15,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 209,395 320,000

โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดเด็กและ

เยำวชนนอกสถำนศึกษำ
129,895 10,000

โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำ

เสพติดในเยำวชนนอกสถำนศึกษำ
0 0

โครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลจังหวัด

สระแก้ว
79,500 100,000

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำ

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย

0 200,000
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3,800.45 10,000 0 %

7,017 30,000

251,839 355,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

251,839 355,000

149,545 0 0 %
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 464,772 365,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าครุภัณฑ์ 243,348.3 0

รวมงบลงทุน 243,348.3 0

ครุภัณฑ์กีฬำ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย 239,348.3 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะไม้ โต๊ะพับ ศูนย์

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
4,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,028.7 30,000

รวมงบด าเนินงาน 221,423.7 365,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 8,641.65 10,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

41,300 37,000 35.14 %

0 0 100 %

0 230,000 52.17 %

0 50,000 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 60,000 -100 %

299,995 250,000 0 %

40,443.5 52,800 89.39 %

0 30,000 0 %

531,283.5 709,800

531,283.5 709,800

รวมค่าใช้สอย 850,403.4 1,090,000

รวมงบด าเนินงาน 850,403.4 1,090,000

โครงกำรสมโภชศำลหลักเมืองจังหวัด

สระแก้ว
72,300 100,000

โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
0 30,000

โครงกำรเทศกำลดูผีเส้ือปำงสีดำ ประจ ำปี

 2564
0 0

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 238,797 250,000

โครงกำรเทศกำลดูผีเส้ือปำงสีดำ 0 60,000

โครงกำรเทศกำลดูผีเส้ือปำงสีดำ ประจ ำปี

 2562
59,930.9 0

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีวัน

สงกรำนต์
349,819 350,000

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีแห่เทียน

พรรษำ
49,756.5 50,000

โครงกำรจัดงำนประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 50,000 50,000

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีลอย

กระทง
29,800 200,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

531,283.5 709,800

783,122.5 1,064,800

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %ค่ำเช่ำบ้ำน 0 72,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 2,000

รวมงบบุคลากร 0 1,333,800

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,333,800

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 67,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 418,600

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 756,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน
0 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 850,403.4 1,090,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,315,175.4 1,455,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

รวมค่าวัสดุ 0 80,000

รวมงบด าเนินงาน 0 260,000

วัสดุส ำนักงำน 0 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 81,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 2,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 3,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 61,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 99,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/

พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
0 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 234,800

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 180,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 25,000

รวมงบบุคลากร 0 5,666,400

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 443,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 5,666,400

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0 231,100

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 2,996,400

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 1,959,800

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 36,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,593,800

งานก่อสร้าง
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0รวมค่าวัสดุ 0 3,337,500

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 3,000

วัสดุอ่ืน 0 20,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 200,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 381,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 1,233,500

วัสดุก่อสร้ำง 0 1,500,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,031,000

ค่าวัสดุ

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 200,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 5,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 15,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 810,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำง

ต่ำง ๆ

โครงกำรต่อเติมอำคำรส ำนักงำนเทศบำล

เมืองสระแก้ว
0 1,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,477,500

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 102,500

โครงกำรจัดซ้ือรถกระเช้ำอเนกประสงค์ 0 3,300,000

โครงกำรจัดซ้ือสัญญำณไฟกระพริบ 0 75,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รวมงบด าเนินงาน 0 4,606,600

งบลงทุน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 3,300

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,300

ค่าสาธารณูปโภค

 -112-
 -111-



ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

 -28-

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว  บริเวณแยกถนนเทศบำล 6 

ซอยสระไชยศรี 1 (ต่อจำกของเดิมถึงสุด

ซอย)

0 218,000

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว  บริเวณแยกถนนเทศบำล 6 

ซอยตรงข้ำมโรงน้ ำแข็งวำรีเทพ (ทำงเข้ำ

ศำลำประชำคมชุมชนเมืองย่อยท่ี 20)

0 160,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ถนนเทศบำล

 23 พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.
0 970,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว  บริเวณแยกถนนเทศบำล 8 

(ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวำ)

0 199,000

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบำล 33/4 

ซอยข้ำงหอสมุดจังหวัดสระแก้วต่อจำก

ของเดิมไปสุดซอย

0 207,000

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว  บริเวณแยกถนนเทศบำล 6 

ซอยสระไชยศรี 3 (ต่อจำกของเดิมถึงสุด

ซอย)

0 172,000

 -113-



ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

 -28-

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

71,709 108,000 0 %

7,967 12,000 0 %

79,676 120,000

79,676 120,000รวมงบบุคลากร 0 120,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 108,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 18,994,300

แผนงานการพาณิชย์

รวมงบลงทุน 0 7,127,500

รวมงานก่อสร้าง 0 17,400,500

โครงกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบ

น้ ำประปำภำยในเขตเทศบำลเมือง

สระแก้ว บริเวณแยกถนนสุวรรณศร ซอย

ข้ำงร้ำนสระแก้วเชียงกง

0 224,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,650,000
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 3,200 -100 %

0 3,200

4,809.21 0 0 %

0 10,000 100 %

0 90,000 -100 %

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 

ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง

เธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช

กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย

รำชนำรี

0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,245.21 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0

งบด าเนินงาน
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

84,900 0 0 %

0 1,000 0 %
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โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำน

ศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำ

น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน

วรขัตติยรำชนำรี

0 0

รำยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
0 1,000

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำน

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี

88,530 0



ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

54,623.03 20,000 0 %

144,332.24 121,000

16,520 20,000 0 %

35,246.6 30,000 133.33 %

51,766.6 50,000

196,098.84 174,200

0 9,500 -100 %

0 39,500 0 %

0 49,000

0 49,000

275,774.84 343,200

275,774.84 343,200

151,178,910.52 185,549,400

รวมงบลงทุน

39,500

รวมทุกแผนงาน 163,311,237.72 177,100,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 190,716.11 290,500

39,500

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 190,716.11 290,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 0

0 39,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 190,716.11 131,000

งบลงทุน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 64,360.1 70,000

รวมค่าวัสดุ 72,987.1 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 8,627 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 18,953.8 20,000

รวมค่าใช้สอย 117,729.01 41,000
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

                                         แผนงานงบกลาง



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  30,579,100  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานงบกลาง รวม 30,579,100      บาท

งบกลาง รวม 30,579,100      บาท

งบกลาง รวม 30,579,100      บาท

ค่าช าระหน้ีเงินกู้ จ ำนวน 1,824,300        บำท

- ช ำระหน้ีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.)

เพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) ท่ีเทศบำลกู้

เพ่ือซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้ำงท่อระบำยน้ ำ ตำมสัญญำกู้เงิน

เลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2556 และบันทึกต่อท้ำย 

สัญญำกู้เงินเลขท่ี 1259/75/2556 ฉบับลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2556

ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ต่อปี 

ก ำหนดส่งใช้คืนภำยในก ำหนด 11 ปี)

ค่าช าระดอกเบ้ีย จ ำนวน 189,400           บำท

- ช ำระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือช ำระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 

ท่ีเทศบำลกู้เพ่ือซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้ำงท่อระบำยน้ ำ 

ตำมสัญญำกู้เงิน เลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2556

และบันทึกต่อท้ำยสัญญำกู้เงินเลขท่ี 1259/75/2556 ฉบับลงวันท่ี 17

พฤษภำคม 2556 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (อัตรำดอกเบ้ีย

ร้อยละ 2.50 ต่อปี ก ำหนดส่งใช้คืนภำยในก ำหนด 11 ปี)

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 908,000           บำท

1. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ให้กับกองทุนประกัน

สังคม ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว  

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม

2547 ข้อ 3 ก ำหนดว่ำ ให้พนักงำนจ้ำงได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้ำท่ี

แผนงานงบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม ตำมหนังสือจังหวัด

สระแก้ว ท่ี สก 0023.2/ว 415 ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2557 เร่ือง กำรจ่ำย

เงินเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง   

2. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงในส่วนท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินใช้เงินอุดหนุนท่ัวไปสมทบ 5% ของเงินค่ำจ้ำงและเงินเพ่ิม

กำรครองชีพช่ัวครำวของผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 3 อัตรำ

และภำรโรง จ ำนวน 2 อัตรำ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ของเงินค่ำตอบแทน 

พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกำส จ ำนวน 1 อัตรำ

และต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี

9 กรกฎำคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กซ่ึงก ำหนดว่ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กรำยใด ได้รับกำรเล่ือนค่ำตอบแทนตำม

มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และได้รับค่ำตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพแล้วสูงกว่ำงบประมำณ      

ท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ต้ังงบประมำณจำกเงินรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในส่วนท่ีสูงกว่ำงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร จึงต้องต้ังงบประมำณจำก

เงินรำยได้เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม 5%

4. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ของเงินค่ำตอบแทน 

พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกำส จ ำนวน 1 อัตรำ

ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันท่ี 19 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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5. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง (อัตรำท่ีส่วนกลำงจัดสรรให้)

ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 3 อัตรำ และต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 

ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง

กำรจัดท ำงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ เงินอุดหนุน

ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกรำคม 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 40,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้ำงประสบอันตรำย

เจ็บป่วย หรือสูญหำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ ำนวน 200,800           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองสระแก้ว 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 

สิงหำคม 2553 เร่ือง แนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข

  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 228 ล ำดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ ำนวน 18,189,600       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่

ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้ข้ึน

ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบ

ส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.6/ว 185 ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.6/ว 3090 ลงวันท่ี 6 ตุลำคม 2563

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน

  เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 แก้ไข

  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เบ้ียยังชีพความพิการ จ ำนวน 3,876,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร

หรือทุพพลภำพ ท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียควำมพิกำร

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.6/ว 185 ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.6/ว 3090 ลงวันท่ี 6 ตุลำคม 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/

  ว 5776 ลงวันท่ี 25 กันยำยน 2563

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน

  เบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 

  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
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เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 132,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548

ส ารองจ่าย จ ำนวน 300,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทำปัญหำ

ควำมเดือนของประชำชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีกำรป้องกันและยับย้ัง

ก่อนกำรเกิดสำธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ

  ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 

  ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

  ว 0533 ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

  ว 2120 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

  ว 2343 ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2564

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2563

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/

  ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

  ว 7508 ลงวันท่ี 20 ธันวำคม 2561
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

  ว 7798 ลงวันท่ี  29 ธันวำคม 2563

เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการโครงการอ่ืน จ ำนวน 226,900           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำร สถำนีขนส่ง

เทศบำลเมืองสระแก้ว เช่น เงินเดือน ค่ำครองชีพฯ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

   ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร จ ำนวน 100,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกำรจรำจร ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 

ตุลำคม 2539 โดยต้ังจ่ำยจำกเงินค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจร

ทำงบกก่อนท้ังจ ำนวน หำกมีควำมจ ำเป็นให้ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ประเภทอ่ืนอีกตำมควำมเหมำะสมและประหยัด เป็นค่ำใช้จ่ำยได้เฉพำะ

ส ำหรับกิจกำรเพ่ือจัดหำอุปกรณ์ในส่ิงท่ีประชำชนได้รับประโยชน์

โดยตรง ดังน้ี 

- เคร่ืองหมำยสัญญำณกำรจรำจรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรควบคุมกำร

  จรำจร แผงเหล็กก้ันกำรจรำจร ป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจร

- สีทำถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขำว แดง เหลือง ด ำ)

- ทินเนอร์ส ำหรับผสมสีทำถนนชนิดเกรดเอ

- แปรงทำสี กรวยยำง

- ไม้อัดส ำหรับเขียนป้ำยต่ำง ๆ

- เสำเหล็กชนิดกลมส ำหรับปักป้ำยจรำจร

- ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรจรำจร

   ค่าบ ารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 330,600           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุง ให้แก่

 1. สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555

 - เป็นไปตำมข้อบังคับสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2556
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 2. สมำคมเทศบำลนครและเมือง (ส.ท.น.ม.)

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555

 - เป็นไปตำมข้อบังคับสมำคมเทศบำลนครและเมือง พ.ศ. 2563

   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 500,000           บำท

   (สปสช.)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินตำม

หนังสือส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ท่ี สปสช 3.18.15/00191

ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2557 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี

มท 0891.3/ว 1263 ลงวันท่ี 30 พฤษภำคม 2557 และประกำศ

คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร

กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข

  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 126 ล ำดับท่ี 1

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ ำนวน 30,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงำนเทศบำล ตำยในระหว่ำงรับรำชกำร

ตำมระเบียบฯ ก ำหนด

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ ำนวน 10,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้ำงประจ ำ ตำยในระหว่ำงรับรำชกำร

ตำมระเบียบฯ ก ำหนด

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ ำนวน 10,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงำนจ้ำงตำยในระหว่ำงรับรำชกำร

ตำมระเบียบฯ ก ำหนด

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 2,767,200        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 

และตำมกฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ
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รำยจ่ำยประจ ำปีสมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.5/ว 6038 ลงวันท่ี 7 ตุลำคม 2563 โดยให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินหักเงินจำกงบประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี โดยไม่รวมรำยรับ ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 

หรือเงินอุดหนุนมำรวมค ำนวณ เพ่ือสมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินในอัตรำร้อยละสำม

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ ำนวน 38,600            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถ่ิน (ช.ค.บ.) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำครองชีพ

ผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ ำนวน 800,700           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จ ำนวน 105,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ในส่วน

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เงินรำยได้สมทบ 5% ของพนักงำนครู

เทศบำลท่ีเป็นสมำชิกกองทุน กบข. ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562

เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ

ภำคบังคับ

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
ส านักปลัดเทศบาล

ด้านบริหารท่ัวไป

                                         งานบริหารงานท่ัวไป

                            แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  15,844,400  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไป รวม 15,844,400 บาท

งบบุคลากร รวม 10,751,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จ ำนวน 954,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรีและรองนำยกเทศมนตรี

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ ำนวน 312,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีและรองนำยก

เทศมนตรี

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ ำนวน 312,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรีและรองนำยกเทศมนตรี

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ จ ำนวน 342,000 บำท

บริหารส่วนต าบล

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีและ

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 2,376,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,455,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 4,794,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 272,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ประเภทบริหำรท้องถ่ินระดับกลำง 

อ ำนวยกำรท้องถ่ินระดับกลำง  (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/

ผู้อ ำนวยกำรกอง) เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษต ำแหน่งนิติกร 

(พ.ต.ก.) และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน   

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 254,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถ่ิน/อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 1,039,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 95,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 4,758,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 737,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ ำนวน 50,000           บำท

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ิน 

และสมำชิกสภำเทศบำล แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำร

  ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าเบ้ียประชุม จ ำนวน 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมให้กรรมกำรท่ีสภำเทศบำลแต่งต้ังข้ึน

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย

ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 504,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน จ ำนวน 25,000           บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ

บุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงิน

สวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร รวมท้ังระเบียบ ประกำศ 

หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 104,000         บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ านาญ จ ำนวน 9,600             บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้ได้รับบ านาญ ผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ

บุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงิน

สวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือ

หนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 2,431,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 1,140,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 150,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมำนิเทศงำน

ตรวจงำน  เย่ียมชมหรือศึกษำดูงำน และเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุม
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สภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

ตำมกฎหมำยหรือระเบียบ  หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย 

หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 350,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล  เช่น ค่ำลงทะเบียน 

ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

โครงการจัดงานวันเทศบาล จ ำนวน 10,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยทำงพิธี

ศำสนำ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

  ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่ง

  ขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 76 ล ำดับท่ี 5

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่าง จ ำนวน 520,000         บำท

ประเทศ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ และ

ทัศนศึกษำดูงำนในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ เช่น ค่ำวัสดุต่ำงๆ

ค่ำอำหำร ค่ำของสมนำคุณ ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นใน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

  ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้ำท่ี 5 ล ำดับท่ี 1
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โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี จ ำนวน 30,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรออกหน่วยบริกำรประชำชน

ในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นใน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 74 ล ำดับท่ี 3

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ ำนวน 50,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ิน

และสมำชิกสภำเทศบำล แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำร

  ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 77 ล ำดับท่ี 6 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 50,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของผู้บริหำรท้องถ่ิน

และเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รายการจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ ำนวน 30,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พำนพุ่มเงิน

พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาท่ีใช้ในกิจกรรม หรือวันส าคัญ

ของเทศบาล และงานรัฐพิธีต่างๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 150,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 
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ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 20,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 100,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 60,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 150,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 150,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 960,000         บำท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 750,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในอำคำรส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ 

ท่ีอยู่ในควำมควบคุมดูแล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 50,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำท่ีใช้ในอำคำรส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ 

ท่ีอยู่ในควำมควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 30,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลข

โทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 130,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 334,400         บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 334,400         บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 233,100         บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ ำนวน 85,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังน้ี

1. ชุดโซฟำรับแขก หุ้มด้วยหนังช้ันดี จ ำนวน 3 ชุด

2. โต๊ะกลำงกระจก จ ำนวน 3 ตัว

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ ำนวน 148,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน ดังน้ี

1. ขนาดไม่ต ่ากว่า 36,000 บีทียู จ่านวน 2 เครื อง

2. ขนาดไม่ต ่ากว่า 48,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื อง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 101,300         บาท

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ ำนวน 45,500           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจอรับภำพ ชนิดมอเตอ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 จอ

มีเส้นทแยงมุม ขนำด 200 น้ิว หรือ 144 x 144 น้ิว หรือ 120 x 160 น้ิว

หรือ 122 x 162 น้ิว หรือ 12 x 12 ฟุต

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 55,800           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

มีระดับ XGA ขนำด 5,000 ANSI Lumens

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้านบริหารท่ัวไป

                                  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

                                      งานวางแผนสถิติและวิชาการ



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  4,565,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,565,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,406,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,406,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,862,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ระดับกลำง (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)

และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 282,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำง

ประจ ำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 1,045,700 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 45,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 1,048,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 252,500 บาท

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 229,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 23,300         บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 453,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 337,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 5,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมำนิเทศงำน

ตรวจงำน  เย่ียมชมหรือศึกษำดูงำน และเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุม

สภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

ตำมกฎหมำยหรือระเบียบ  หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย 

หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 10,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง

รำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 40,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ ำนวน 50,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

ปำกกำ ดินสอ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำ 79 ล ำดับท่ี 8

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 40,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 10,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 25,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 110,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล 

ค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด 

ขยำย ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 80,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,000 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 60,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำรในระบบอินเตอร์เน็ต  

ของเทศบำลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องในกำรติด

ต้ังด ำเนินกำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ของระบบ

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง จ ำนวน 8,000           บำท

(ระบบ CLOUD, HOSTING)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรดูแลข้อมูลบนระบบเว็บไซต์ 

กำรปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำล ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 

และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)

งบลงทุน รวม 110,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 47,000 บาท

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ ำนวน 47,000         บำท

เพ่ือจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดติดผนัง

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 63,500 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 63,500         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับประมวลผล * จ่านวน 1 เครื อง 

2. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2 *

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื อง

3. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  2

   (38 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เครื อง
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4. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื อง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองคลัง

ด้านบริหารท่ัวไป

                             แผนงานบริหารงานท่ัวไป

                                 งานบริหารงานคลัง



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  7,393,400  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริหารงานคลัง รวม 7,393,400 บาท

งบบุคลากร รวม 5,135,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,135,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 3,124,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 108,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ระดับกลำง (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)

และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน และเงินเพ่ิมพิเศษ

ส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 286,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำง

ประจ ำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 1,459,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 53,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 2,038,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 444,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ ำนวน 200,000 บำท

ส่วนท้องถ่ิน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

ให้มีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 168,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 26,000         บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,263,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 1,200,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000          บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 25,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง

รำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 25,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 12,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง ๆ 

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 80,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 2,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 2,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง ไม้กวำด ไม้ถูพ้ืน ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก  ยำงใน  ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 55,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำก

กำรล้ำง อัด ขยำย ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี   

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 70,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,600        บำท

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 26,500         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำย

เลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง จ ำนวน 16,100         บำท

(ระบบ CLOUD, HOSTING)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 

(ระบบ CLOUD, HOSTING)

งบลงทุน รวม 219,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 219,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 130,800 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 130,800       บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2

   จ่านวน 2 เครื อง 

2. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล 

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว) 

   จ่านวน 1 เครื อง 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

   จ่านวน 1 เครื อง 

4. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

   จ่านวน 8 เครื อง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 88,800 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 88,800         บำท

เพ่ือจัดซ้ือรถจักยำนยนต์ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ 

จ ำนวน 2 คันๆ ละ 44,400 บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี

- ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดปริมำณกระบอกสูบข้ันต่ ำ

- กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี ท่ีก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ

  ซีซี ท่ีก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำดซีซี 

  ท่ีก ำหนดไว้

- รำคำท่ีก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน

- กำรจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

  อุตสำหกรรม

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
หน่วยตรวจสอบภายใน

ด้านบริหารท่ัวไป

                   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

                      งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  299,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 299,000 บาท

งบบุคลากร รวม 197,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 197,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 197,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบด าเนินงาน รวม 47,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 500             บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าสั งของทาง

ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ่านวน 44,500         บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ท้องถิ น

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื นที เกี ยวข้อง 

ค่าวัสดุ รวม 2,500 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 2,500          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เครื องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าดื มส่าหรับประชาชน ฯลฯ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
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เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



งบลงทุน รวม 54,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,500 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 12,000        บาท

1. เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือโต๊ะท่างาน จ่านวน 1 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี

 - โต๊ะท่างานเหล็กพร้อมล้ินชัก ซ้ายและขวา ด้านละไม่น้อยกว่า 3 ล้ินชัก 

 - มีล้ินชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ล้ินชัก แบบรางล้อเลื อน 

 - มีกุญแจล็อกล้ินชักท้ังชุด

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 150x76x74 เซนติเมตร

- เนื องจากเป็นครุภัณฑ์ที ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ น  

2. เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือเก้าอ้ีท่างาน จ่านวน 1 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี

 - ขาท่าด้วยเหล็ก

 - มีโช๊คปรับระดับ

 - รับน่้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 90-110 กิโลกรม

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 53x62x110 เซนติเมตร

- เนื องจากเป็นครุภัณฑ์ที ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ น  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 42,500 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 42,500        บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2

   จ่านวน 1 เครื อง 

2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที  1  

   (18 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เครื อง

3. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื อง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพื อเศรษฐกิจและสังคม
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
ส านักปลัดเทศบาล

ด้านบริหารท่ัวไป

                             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                 งานเทศกิจ



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,251,900  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานเทศกิจ รวม 1,251,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,010,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,010,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 878,400 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 132,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเพิ มค่าครองชีพชั วคราวให้แก่พนักงานจ้างที ปฏิบัติงาน

ที มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ที ก่าหนด

งบด าเนินงาน รวม 241,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 70,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 5,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 30,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 5,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ่านวน 50,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โถส้วม ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 15,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 40,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอื นๆ ที จ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 15,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเครื องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ

ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,500 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จ่านวน 1,500           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้ใช้บริการ และ

ค่าใช้จ่ายที เกิดข้ึนเกี ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื อง ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์ ค่าบ่ารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ่านวน 9,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต

การ์ดและค่าสื อสารอื นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่าย

ที เกิดข้ึนเกี ยวกับการใช้บริการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
ส านักปลัดเทศบาล

ด้านบริหารท่ัวไป

                             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 6,370,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,656,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,656,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,149,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 21,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนเทศบำล

ท่ีมีสิทธ์ิได้รับตำมระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 326,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำง

ประจ ำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 1,864,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ให้แก่พนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 276,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ท่ีมีสิทธ์ิได้รับ

ตำมระเบียบฯและหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

งบด าเนินงาน รวม 1,713,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 136,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ ำนวน 50,000 บำท

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าป่วยการ อปพร.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  6,370,200  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน    



เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)

ท่ีปฏิบัติงำนตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 22,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 34,000          บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 261,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 30,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 30,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง

รำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ
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รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 1,230,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 15,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง ไม้กวำด ถ้วยชำม ช้อมส้อม สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 50,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ตะปู

โถส้วม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 250,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 300,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ ำนวน 350,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เช่น เส้ือ กำงเกง ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ ำนวน 200,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น เคร่ืองดับเพลิง รวมท้ังเคมีโฟม  

และน้ ำยำท่ีใช้ในกำรดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือมีดตัดต้นไม้ เล่ือยคันธนูตัดก่ิงไม้ ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุอ่ืน จ ำนวน 30,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโซ่ส ำหรับเล่ือยโซ่ยนต์ ข้อต่อเล่ือยโซ่ยนต์ 

เชือกมะนิลำ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,000          บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 55,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในอำคำรส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ 

ท่ีอยู่ในควำมควบคุมดูแล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 15,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ  ท่ีใช้ในอำคำรส ำนักงำน

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ส ำหรับกำรติดต่อรำชกำรต่ำง ๆ

รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำร

ใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ

การบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำระบบ GPS รถบรรทุกน้ ำ หมำยเลขทะเบียน 80-9284

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 500,000 บาท

โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาล จ ำนวน 500,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบำลเมืองสระแก้ว

จ ำนวน 1 ชุด (กล้อง 24 ตัว) แต่ละชุดประกอบด้วย

   1. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเคร่ือข่ำย (Network Video Recorder)

      แบบ 24 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง

เมืองสระแก้ว 
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   2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร

      ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 24 ตัว

   3. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบPoE (PoE L2 Switch) ขนำด 8 ช่อง 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง

   4. เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1 KVA จ ำนวน 1 เคร่ือง

   5. ตู้ส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนำด 19 น้ิว 15 U แบบต้ังพ้ืนมีถำดอุปกรณ์

      มีพัดระบำยควำมร้อน จ ำนวน 1 ตู้

   6. สำยสัญญำณภำพแบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core

      (ควำมยำวตำมแผนผังท่ีก ำหนดจุดติดต้ังกล้อง)

   8. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 น้ิว

      จ ำนวน 1 เคร่ือง

- รำยกำรท่ี 1-3 มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

  และสังคม

- รำยกำรท่ี 4 มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

  พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

- รำยกำรท่ี 5 ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำ

  ท้องถ่ิน

- รำยกำรท่ี 8 มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 

  24 มกรำคม 2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 1

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จ ำนวน 500,000 บำท

จ านวน 4 ชุด

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหำยใจชนิดอัดอำกำศแบบสะพำยหลัง ส ำหรับใชในกำร

ปฏิบัติงำนดับเพลิง กู้ภัยในพ้ืนท่ีอับอำกำศ หรือมีสำรพิษ ก๊ำช หรือสำรเคมี

   7. สำย UTP.5E.Outdoor (ยำวตำมแผนผังท่ีก ำหนดจุดติดต้ังกล้อง)
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อันตรำยหรือควันพิษ ประกอบด้วย ถังบรรจุอำกำศ ชุดสะพำยหลัง หน้ำกำก

ชนิดเต็มหน้ำ ชุดควบคุมแรงดัน ชุดลดแรงดัน ระบบสัญญำณ

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 

  24 มกรำคม 2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

 หน้ำท่ี 276 ล ำดับท่ี 27
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                                งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

                            แผนงานการศึกษา



อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,956,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,326,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,326,500 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,358,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ระดับกลำง (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)

และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน   

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 85,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 760,500 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

ให้แก่ พนักงำนจ้ำงท่ีปฏิบัติงำนในกองกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด

เทศบำลเมืองสระแก้ว และพนักงำนจ้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล

เมืองสระแก้ว

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนครูผู้สอนเด็กด้อยโอกำส

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  2,956,500  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน    

แผนงานการศึกษา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 55,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง

โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว และพนักงำนจ้ำงศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว

งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 228,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 25,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 146,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ

ค่ำจัดท ำประกันภัย (พรบ.), ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ, ค่ำเบ้ียประกัน, ค่ำจ้ำงเหมำ, 

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง

รำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 10,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำใช้จ่ำย

ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 231,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 60,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก  ยำงใน  ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 50,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำก

กำรล้ำง อัด ขยำย ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำย

ประเภทน้ี    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุการศึกษา จ ำนวน 16,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำต่ำงๆ ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอน

ของเด็กด้อยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 40,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง ไม้กวำด ถ้วยชำม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพ้ืน ฯลฯ
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                          งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

                       แผนงานการศึกษา



อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 52,438,700 บาท

งบบุคลากร รวม 23,290,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 23,290,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 16,524,800 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พนักงำนครูเทศบำล 

พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมท้ังเงินปรับปรุง

เงินเดือน  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และพนักงำน

ครูเทศบำล ท่ีได้รับในอัตรำเท่ำกับเงินวิทยฐำนะ

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  52,438,700  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน    

แผนงานการศึกษา



- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินวิทยฐานะ จ ำนวน 1,626,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ พนักงำนครูเทศบำล

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 3,700,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ท่ีปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำ โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (บุคลำกรสนับสนุน

กำรสอน) ในสถำนศึกษำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำน

จ้ำง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) ท่ีปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
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  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 190,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ท่ีปฏิบัติงำน

ในกองกำรศึกษำ โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

(บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน) ในสถำนศึกษำ

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพของพนักงำนจ้ำง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

และผู้ดูแลเด็ก) ท่ีปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบำล 

เมืองสระแก้ว

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน รวม 18,853,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ ำนวน 20,000       บำท
ส่วนท้องถ่ิน

เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ จ ำนวน 20,000 บำท
ประเมินผล

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลท่ีเกิดจำก

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี ให้ได้รับค่ำตอบแทนของผู้รับกำรประเมิน  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 22,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ค่าใช้สอย รวม 11,078,600 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 2,700,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง

รำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 16,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ ำนวน 8,352,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ดังน้ี

1. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน

2. ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่

   ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

4. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ

6. ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL

7. ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน

10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำร

     ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง "สถำนศึกษำพอเพียง"

     สู่ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

11. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดสถำนศึกษำของ

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร

     ส ำหรับโรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนลัดกะสัง) 
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าวัสดุ รวม 6,794,600 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 6,794,600   บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว

2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว

3. โรงเรียนอนุบำลเมืองสระแก้ว

4. โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว

5. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสระแก้ว

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/

  ว 6850 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมำณ 

  (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง)

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

  ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร

  งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ สถำนศึกษำ  

  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 890,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 550,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด

เทศบำลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่ำไฟฟ้ำในอำคำรส ำนักงำน/ในท่ี

สำธำรณะท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 300,000      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำ -

บำดำล ในอำคำรส ำนักงำน ในท่ีสำธำรณะ ท่ีอยู่ในควำมควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ส ำหรับติดต่อรำชกำรต่ำงๆ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้ค่ำบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

กำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำ

สำย ฯลฯ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบำลเมือง

สระแก้ว

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ส ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้

ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร

งบเงินอุดหนุน รวม 10,294,200 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,294,200 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 10,294,200 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 953,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน

อนุบำลเมืองสระแก้ว 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 105 ล ำดับท่ี 20

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ ำนวน 9,340,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน

อนุบำลวัดสระแก้ว 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 106 ล ำดับท่ี 21
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                              งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

                           แผนงานสาธารณสุข



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  3,133,100  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,133,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,086,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,086,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,651,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน

ระดับกลำง(หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)  

และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ส ำหรับพนักงำน   

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 264,700 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ลูกจ้ำงประจ ำ

งบด าเนินงาน รวม 954,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 129,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ จ ำนวน 3,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

แผนงานสาธารณสุข
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 54,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 496,600 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 371,600        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง รำชกำร เช่น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ ำนวน 90,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียว

เก่ียวกับยำเสพติด เช่น ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำร ค่ำพำหนะ 

ค่ำท่ีพัก ค่ำสัมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึก

  อบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 118 ล ำดับท่ี 3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ

ท่ีอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 30,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 228,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 180,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำท่ีใช้ในอำคำรกีฬำและสันทนำกำรของเทศบำล

เมืองสระแก้ว 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 24,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ท่ีใช้ในอำคำรกีฬำและสันทนำกำรของ

เทศบำลเมืองสระแก้ว 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำร 

บริกำรต่ำงๆ  ในอำคำรกีฬำและสันนทนำกำรของเทศบำลเมือง

สระแก้ว

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 12,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต

รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

งบลงทุน รวม 82,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 26,000 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ ำนวน 26,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับน่ังปฏิบัติงำน จ ำนวน 10 ตัว

มีคุณลักษณะดังน้ี

- เก้ำอ้ีมีพนักและวำงแขน แบบขำเหล็กมีล้อหมุน

- บุด้วยฟองน้ ำอย่ำงดี หุ้มด้วยหนังเทียม

- มีโช๊คปรับระดับสูง-ต่ ำได้

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 56,500 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 56,500          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1*

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื อง 

2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที  1

   (18 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เครื อง

3. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื อง  

4. เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล * จ่านวน 1 เครื อง 

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปีงบประมาณ จ ำนวน 10,000          บำท

พ.ศ. 2565

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดสระแก้ว ตำมโครงกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำ 120 ล ำดับท่ี 6

-169-



หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

              แผนงานสาธารณสุข



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  2,390,400  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 2,390,400 บาท

งบบุคลากร รวม 839,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 839,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 419,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 18,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงำนเทศบำล

ประเภทเงินเพ่ิม พ.ต.ส. กลุ่มต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ กลุ่มท่ี 1 ในอัตรำ

เดือนละ 1,500 บำท

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพยำบำลสำยงำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท 

ตำมค ำส่ังเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี 141/2552 ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2552

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 360,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

งบด าเนินงาน รวม 1,069,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 220,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 144,000         บำท

เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ ำนวน 144,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสาธารณสุข



ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 4,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 826,400 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 11,900          บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  

ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 

วรขัตติยรำชนำรี

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิ

  ภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

  ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 4042 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2561
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- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 

  0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนำคม 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2562

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 1 ล ำดับท่ี 2

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง รำชกำร เช่น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) จ ำนวน 700,000         บำท

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์

ต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำร ค่ำพำหนะ 

ค่ำท่ีพัก ค่ำสัมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นใน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึก

  อบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 90 ล ำดับท่ี 1

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร จ ำนวน 40,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์

ต่ำงๆ  ค่ำป้ำย  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำอำหำร  ค่ำพำหนะ  ค่ำท่ีพัก
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ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 (กฏกระทรวงสุขลักษณะของ

   สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร พ.ศ. 2561)

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึก

   อบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.2/

   ว 2276 ลงวันท่ี 11 มิถุนำยน 2562

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำ 119 ล ำดับท่ี 4

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ ำนวน 59,500          บำท

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 

วรขัตติยรำชนำรี 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 617 

  ลงวันท่ี 21 มีนำคม 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 

  ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิ

  ภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120

  ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561
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- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 4042 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 

  0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนำคม 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2562

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 2 ล ำดับท่ี 3

ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง 

วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ของยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ

ควบคู่กับรถยนต์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 4,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 61,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 61,800 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 61,800          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื อง 

2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  2

   (38 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เครื อง

3. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื อง  

4. เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานส่านักงาน * จ่านวน 1 เครื อง 

5. เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) จ่านวน 1 เครื อง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ ำนวน 420,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้ำน แห่งละ 20,000 บำท

ในกำรขับเคล่ือน โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในกิจกรรมต่ำงๆ

ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำ และบริบทของพ้ืนท่ี

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028

  ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 122 ล ำดับท่ี 8 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                                 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                              แผนงานสาธารณสุข



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  2,089,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,089,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,648,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,648,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 719,700 บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 85,200 บาท

- เพื อจ่ายเป็นเงินเพิ มส่าหรับต่าแหน่งที มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินเพิ ม พ.ต.ส. กลุ่มต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที  1 ในอัตรา

เดือนละ 1,500 บาท 

- เพื อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส่าหรับต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ระดับช่านาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 67,200 บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งช่านาญการพิเศษส่าหรับพยาบาลวิชาชีพ

ระดับช่านาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 718,800 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 57,500 บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเพิ มค่าครองชีพชั วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 382,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 3,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

แผนงานสาธารณสุข
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 50,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 5,000             บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าสั งของทาง ราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ 

ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ่านวน 10,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ท้องถิ น

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื นที เกี ยวข้อง 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 10,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 

เพื อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 224,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 10,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เครื องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าดื มส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ 

ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 5,000             บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 10,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ่านวน 10,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 3,000             บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 76,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอื นๆ ที จ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ่านวน 30,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น่้ายาต่าง ๆ  

สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่าย

ประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 80,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเครื องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ

ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,400 บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 60,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และที อยู่

ในความควบคุมดูแล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 18,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้าประปา ที ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และที อยู่

ในความควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ่านวน 2,400             บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้ใช้บริการ และ

ค่าใช้จ่ายที เกิดข้ึนเกี ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื อง ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์ ค่าบ่ารุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 59,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 59,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ่านวน 59,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื องพ่นหมอกควัน จ่านวน 1 เครื อง

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. ปริมาณการฉีดพ่นน่้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั วโมง
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2. ถังบรรจุน่้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร

3. ก่าลังเครื องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ของส่านักงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้าที  289 ล่าดับที  48
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                                    งานสวนสาธารณะ

                                 แผนงานเคหะและชุมชน



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  6,338,600  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานสวนสาธารณะ รวม 6,338,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,057,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,057,600 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 527,200        บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 446,400        บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 84,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเพิ มค่าครองชีพชั วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 4,181,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 2,000            บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 54,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ น

พ.ศ. 2548 และที แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 3,805,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 3,700,000      บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างออกแบบ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า จ่านวน 4,000            บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ช้อนปลูก ฯลฯ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นส่าหรับการด่าเนินโครงการ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้าที  125 ล่าดับที  5

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000            บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 100,000        บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 10,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ่านวน 40,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 40,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 120,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอื นๆ ที จ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุการเกษตร จ่านวน 60,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก่าจัดศัตรูพืช

และสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช่า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช 

ผ้าใบหรือผ้า พลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ 

ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 30,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที ใช้กับหอนาฬิกาสวนสาธารณะ

สระแก้ว-สระขวัญ และบ่อบ่าบัดน่้าเสียในโครงการบ้านเอ้ืออาทร

โรงพัสดุอื นๆ ที อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 20,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้าประปา ค่าน่้าบาดาล ที ใช้ในบ่อบ่าบัดน่้าเสีย

ในโครงการบ้านเอ้ืออาทร ห้องน่้าสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

และห้องน่้าอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และอื นๆ

ที อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

งบลงทุน รวม 1,100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,100,000 บาท

ครุภัณฑ์สนาม รวม 1,100,000 บาท

โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ จ่านวน 1,100,000 บาท

สระแก้ว-สระขวัญ

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเครื องเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ

สระแก้ว-สระขวัญ พร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย

1. ชุดผจญภัยหนูน้อยในโลกกว้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 6,500 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

2. บ้านในฝัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6,500 

มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

3. สถานีสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพัฒนาทักษะ

การเคลื อนไหวร่างกาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 850 มิลลิเมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

 - เนื องจากเป็นครุภัณฑ์ที ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพิ มเติม (คร้ังที  1) หน้าที  76 ล่าดับที  18
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

                               ด้านบริการชุมชนและสังคม

                                   งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

                               แผนงานเคหะและชุมชน



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  16,191,300  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 16,191,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,547,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,547,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 606,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 784,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง หรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 156,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 14,604,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 54,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าใช้สอย รวม 10,799,800 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 10,488,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก

หนังสือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ฯลฯ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 5,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง รำชกำร เช่น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 5,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการขยะท่ีถูกวิธี จ ำนวน 100,000 บำท

โดยกิจกรรม 3R

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์

ต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำร ค่ำพำหนะ

ค่ำท่ีพัก ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำย

ประเภทน้ี 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึก

  อบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรจัดกำรมูลฝอย

  พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลำคม 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0263

  ลงวันท่ี 126 มกรำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/

  ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/

  ว 485 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2562
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- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/

  ว 698 ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/

  ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2562

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 121 ล ำดับท่ี 7

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำ

ใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 3,520,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 1,000,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 20,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ตะปู โถส้วม ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 500,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก  ยำงใน  ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 2,000,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 216,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

แบบครบวงจรเทศบำลเมืองสระแก้ว โรงจอดรถยนต์ โรงพัสดุ และสถำนท่ี

อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
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ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 16,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำรในระบบอินเตอร์เน็ต  

รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องในกำรติดต้ังด ำเนินกำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

ของระบบ

งบลงทุน รวม 39,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 39,500         บำท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 39,500         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1 *  

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื อง

2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  2

    (38 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เครื อง

3. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ่านวน 2 เครื อง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองสวัสดิการสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  4,518,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,518,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,026,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,026,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,671,300 บำท

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ระดับกลำง (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)

และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 85,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 202,600 บำท

งบด าเนินงาน รวม 2,492,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 165,600 บาท

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 165,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 2,058,400 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 694,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน



รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำงรำชกำร เช่น  

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 20,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ ำนวน 800,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม

ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 226 ล ำดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จ ำนวน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม

ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้ำท่ี 8 ล ำดับท่ี 2

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน จ ำนวน 320,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม
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ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้ำท่ี 7 ล ำดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม

ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 231 ล ำดับท่ี 4

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม

ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 229 ล ำดับท่ี 2

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรพอเพียง จ ำนวน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม

ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ
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ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำ 225 ล ำดับท่ี 1

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนา จ ำนวน 20,000 บำท

คุณภาพชีวิตของคนพิการ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ได้แก่ กระดำษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปำกกำ ดินสอ ค่ำตกแต่งสถำนท่ีจัดอบรม

ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก

ส ำหรับกำรศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำของท่ีระลึก ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 226 ล ำดับท่ี 2

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 18,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 198,500 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ ธงชำติ ตรำยำง 

สมุด แฟ้ม แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยต่ำงๆ 

น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี 

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทรำย ลูกรัง หินคลุก
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อิฐ ยำงมะตอย ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกำร

ก่อสร้ำงและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ ของเทศบำล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ล ำโพง ไมโครโฟน 

ขำต้ังไมโครโฟน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง 

วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ของยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ

ควบคู่กับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 46,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึก

เสียงหรือภำพ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย 

ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 20,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000          บำท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 60,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในอำคำรผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองสระแก้ว

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 10,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำท่ีใช้ในอำคำรผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองสระแก้ว
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                 งานกีฬาและนันทนาการ

             แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  365,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 365,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม 365,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว จ่านวน 100,000      บาท

เกี ยวข้อง 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

  กีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559 

  สระแก้ว เปลี ยนแปลง (คร้ังที  1) หน้า 9 ล่าดับที  1

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จ่านวน 10,000       บาท

สถานที  และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นและเกี ยวข้อง

  พ.ศ. 2562 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ส่าหรับการจัดการศึกษา

  ภาคบังคับ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและ

เครื องดื ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นและ

  จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื องดื ม ค่าวัสดุ เครื องเขียน ค่าอุปกรณ์ในการ

อบรมค่ากระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประดับตกแต่งสถานที  ค่าเช่า

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น ด่วนที สุด ที  

  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19 มิถุนายน 2561 เรื อง ซักซ้อมแนว

  ทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั วไปด้านการ

  ศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ประจ่าปีงบประมาณ 



  ว 1463 ลงวันที  18 พฤษภาคม 2561

  ลงวันที  28 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

  กีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559 

  สระแก้ว หน้าที  241 ล่าดับที  14

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 200,000 บาท

แห่งประเทศไทย

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ ค่าสิ งของ ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที จ่าเป็น ค่าสิ งของต่างๆ ค่าจ้าง เช่น ค่าชุดนักกีฬา

ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื นๆ ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 235 ล่าดับที  3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 10,000       บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท

วัสดุกีฬา จ่านวน 15,000       บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

  จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น ด่วนมาก ที  

  มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที  4 ธันวาคม 2560 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น ที  มท 0810.6/

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น ด่วนที สุด ที  

  มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที  18 ตุลาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0810.6/ว 3188 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000       บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 20,000       บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารส่านักงาน ในที สาธารณะ ที อยู่ในความควบคุม

ดูแลของกองการศึกษา

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 10,000       บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้าประปาที ใช้ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ

อาคารที อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม

                งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

             แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,090,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 1,090,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม 1,090,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ จ่านวน 50,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ค่าตกแต่งสถานที  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอ้ี   

ค่าอาหารและน่้าดื ม ค่าเครื องไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ

ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้าที  236 ล่าดับที  6

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ่านวน 200,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาท่ากระทง

ค่าตกแต่งสถานที  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี   

ค่าอาหารและน่้าดื ม ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้า 236 ล่าดับที  4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จ่านวน 350,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ตกแต่งสถานที   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน่้าดื ม ค่าเช่าเต็นท์ 

โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจ้างกลองยาว ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็น

ในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้า 236 ล่าดับที  5

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ่านวน 50,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ  เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ตกแต่งสถานที  ค่าหล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

และน่้าดื ม ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็น

ในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้า 237 ล่าดับที  8

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา จ่านวน 60,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างจัดท่าหุ่นผีเส้ือ 

ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งรถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ

น่้าดื มฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตาม

โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้าที  238 ล่าดับที  10
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ่านวน 250,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมา

อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน่้าดื ม ฯลฯ

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้าที  239 ล่าดับที  11

โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว จ่านวน 100,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง

สถานที  ค่าพิธีพราหมณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน่้าดื ม

ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าเครื องไทยธรรม ค่าเช่าเครื องเสียง ค่าปัจจัย

ไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตาม

โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้าที  238 ล่าดับที  9

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ่านวน 30,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าประดับตกแต่ง

ขบวนแห่ค่าอาหารว่างและน่้าดื ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์

โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ่าเป็นในการด่าเนินงานตาม

โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

  สระแก้ว หน้า 237 ล่าดับที  7
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

              งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,593,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,593,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,333,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,333,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 756,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ระดับกลำง (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)

และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 418,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ให้แก่พนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 2,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



 

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 25,000           บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 81,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 61,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 2,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง รำชกำร เช่น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 3,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ ำนวน 5,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรวำง/ปรับปรุง/แก้ไขกฎกระทรวง

ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพ่ือให้มีผลบังคับใช้อย่ำงต่อเน่ือง ตำมหนังสือ

จังหวัดสระแก้ว ท่ี สก 0020/ว 1867 ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม 2554  

เร่ือง กำรก ำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรด ำเนินกำรจัดท ำผังเมือง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  หน้ำท่ี 130 ล ำดับท่ี 2
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 40,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองช่าง

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการเศรษฐกิจ

                                 งานก่อสร้าง

                             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  17,400,500  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานก่อสร้าง รวม 17,400,500 บาท

งบบุคลากร รวม 5,666,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,666,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,959,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 231,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำง

ประจ ำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 2,996,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 443,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 4,606,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 234,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 29,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิ

กำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรำตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

รวมท้ังระเบียบ ประกำศ หรือหนังสือส่ังกำร ก ำหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,031,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 810,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง รำชกำร เช่น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 15,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 3,337,500 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 1,233,500      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 1,500,000      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 200,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 381,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ ำนวน 3,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น เส้ือ 

กำงเกง ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก เคร่ืองป้องกันฝุ่นละออง 

ชุดปฏิบัติงำนไฟฟ้ำถนน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุอ่ืน จ ำนวน 20,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโซ่ส ำหรับเล่ือยโซ่ยนต์ ข้อต่อเล่ือยโซ่ยนต์ 

เชือกมะนิลำ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,300 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 3,300            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำระบบ GPS รถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้ำงท่อระบำยน้ ำ

หมำยเลขทะเบียน 81-6154 สระแก้ว

งบลงทุน รวม 7,127,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,477,500      บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 3,375,000      บาท

โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ จ ำนวน 75,000          บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสัญญำณไฟกระพริบ ขนำด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จ ำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เป็นสัญญำณไฟกระพริบ ขนำด 300 มม. มีจ ำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่ำ

  230 ดวง แผงโซล่ำเซลล์ผลิตพลังงำนได้ไม่น้อยกว่ำ 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

  ครบชุด

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงต้ังจ่ำย

  ตำมรำคำท้องถ่ิน

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 10 ล ำดับท่ี 135

โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าอเนกประสงค์ จ ำนวน 3,300,000      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถกระเช้ำอเนกประสงค์ พร้อมชุดกระเช้ำ

ไฟเบอร์กลำส ส ำหรับท ำงำนในท่ีสูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร

จ ำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - เป็นรถยนต์กระเช้ำอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ

 - เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก ำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ

 - เครนไฮดรอลิคแบบชนิดพับเก็บได้ พร้อมชุดกระเช้ำไฟเบอร์กลำส

ท ำงำนในท่ีสูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร

 - ติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ำรถ

 - มีกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

 - เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 5) 

เทศบำลเมืองสระแก้ว หน้ำท่ี 11 ล ำดับท่ี 157

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 102,500        บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 102,500         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2* 

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 2 เครื อง

2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  2

(38 หน้า/นาที) จ่านวน 2 เครื อง

3. เครื องส่ารองไฟ ขนาด 800 VA จ่านวน 5 เครื อง
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- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,650,000      บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 1,180,000      บาท

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 207,000 บำท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 33/4 ซอยข้างหอสมุดจังหวัดสระแก้วต่อจาก

ของเดิมไปสุดซอย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบน้ ำประปำภำยในเขตเทศบำล

เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบำล 33/4 ซอยข้ำงหอสมุดจังหวัดสระแก้ว

ต่อจำกของเดิมไปสุดซอย

- เป็นไปตำมแบบแปลนกำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 1

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 224,000 บำท

บริเวณแยกถนนสุวรรณศร ซอยข้างร้านสระแก้วเชียงกง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบน้ ำประปำภำยในเขตเทศบำล

เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนสุวรรณศร ซอยข้ำงร้ำนสระแก้วเชียงกง

- เป็นไปตำมแบบแปลนกำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 1

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 160,000 บำท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 ซอยตรงข้ามโรงน้ าแข็งวารีเทพ 

(ทางเข้าศาลาประชาคมชุมชนเมืองย่อยท่ี 20)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบน้ ำประปำภำยในเขตเทศบำล

เมืองสระแก้วบริเวณแยกถนนเทศบำล 6 ซอยตรงข้ำมโรงน้ ำแข็งวำรีเทพ 

(ทำงเข้ำศำลำประชำคมชุมชนเมืองย่อยท่ี 20)
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- เป็นไปตำมแบบแปลนกำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 1

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 218,000 บำท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 (ต่อจากของเดิมถึงสุดซอย)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบน้ ำประปำภำยในเขตเทศบำล

เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบำล 6 ซอยสระไชยศรี 1 

(ต่อจำกของเดิมถึงสุดซอย)

- เป็นไปตำมแบบแปลนกำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 1

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 172,000 บำท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 (ต่อจากของเดิมถึงสุดซอย)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบน้ ำประปำภำยในเขตเทศบำล

เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบำล 6 ซอยสระไชยศรี 3 

(ต่อจำกของเดิมถึงสุดซอย)

- เป็นไปตำมแบบแปลนกำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 1

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 199,000 บำท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 8 (ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวา)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตจ ำหน่ำยระบบน้ ำประปำภำยในเขตเทศบำล

เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบำล 8 (ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวำ)

- เป็นไปตำมแบบแปลนกำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 1

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว 

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รวม 970,000        บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 23 พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ ำนวน 970,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน 

คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 76.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่ำ 304.00 ตำรำงเมตร 

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 0.40 เมตร จ ำนวน 280 ท่อน

พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 19 บ่อ

- เป็นไปตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 53 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  แก้ไข (คร้ังท่ี 5) หน้ำท่ี 5 ล ำดับท่ี 24

ค่าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ รวม 1,500,000      บาท

โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 1,500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรต่อเติมอำคำรส ำนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ว

ขนำด 6X7.50 เมตร จ่านวน 2 ช้ัน หรือคิดเป็นพ้ืนที ใช้สอยไม่น้อยกว่า

90 ตำรำงเมตร  

- เป็นไปตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำท่ี 6 ล ำดับท่ี  2

(ส ำนักปลัดเทศบำล)
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หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ

                                         งานโรงฆ่าสัตว์

                                     แผนงานการพาณิชย์



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  290,500  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 290,500 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 108,000        บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 12,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นเงินเพิ มค่าครองชีพชั วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 131,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 20,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000           บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้

จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 20,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 20,000 บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

แผนงานการพาณิชย์
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที จ่าเป็นต้องใช้ประกอบหรือ

ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 70,000          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอื นๆ ที จ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 39,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 39,500          บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 39,500          บาท

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1 *  

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื อง

2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  2

   (38 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เครื อง

3. เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื อง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพื อเศรษฐกิจและสังคม

-210-



งบกลาง งบกลาง 189,400 189,400

1,824,300 1,824,300

226,900 226,900

40,000 40,000

แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

ค่าช าระดอกเบ้ีย

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

ค่าช าระหน้ีเงินกู้

เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน

เงินสนับสนุน

งบประมาณ

รายจ่ายกิจการ

โครงการอ่ืน ๆ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

908,000 908,000

300,000 300,000

3,876,000 3,876,000

132,000 132,000

18,189,600 18,189,600

เงินสมทบ

กองทุน

ประกันสังคม

เงินส ารองจ่าย

เบ้ียยังชีพความ

พิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

100,000 100,000

330,600 330,600

105,000 105,000

38,600 38,600

ค่าใช้จ่ายใน

กิจการจราจร

ค่าบ ารุงสมาคม

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

เงินกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ (กบข.)

เงินช่วยค่าครอง

ชีพผู้รับบ านาญ 

(ช.ค.บ.)
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

30,000 30,000

10,000 10,000

10,000 10,000

800,700 800,700

เงินช่วยค่าท าศพ

ข้าราชการ/

พนักงาน

เงินช่วยค่าท าศพ

พนักงานจ้าง

เงินช่วยค่าท าศพ

ลูกจ้างประจ า

เงินบ าเหน็จ

ลูกจ้างประจ า

 -214-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

2,767,200 2,767,200

200,800 200,800

เงินสมทบ

กองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ

ข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน

 -215-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

500,000 500,000

312,000 312,000

เงินสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (สปสช.)

ค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)

 -216-งบ

บุคลากร



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

2,376,000 2,376,000

312,000 312,000

 -217-

ค่าตอบแทน

ประธานสภา/

รอง

ประธานสภา/

สมาชิกสภา/

เลขานุการสภา

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทน

พิเศษนายก/รอง

นายก



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

342,000 342,000

954,000 954,000

 -218-

ค่าตอบแทนราย

เดือนเลขานุการ/

ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/

รองนายกองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

569,100 326,800 264,700 606,200 1,997,900

3,544,400 2,743,200 4,460,500 1,078,800 1,231,200 202,600 108,000 16,783,700

9,977,300 1,149,500 17,883,400 2,790,200 527,200 1,671,300 36,715,500

460,800 18,000 85,200 212,400 85,200 964,800

ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง
3,415,000

ค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า
231,100

เงินเดือน

ข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน

2,716,600

เงินประจ า

ต าแหน่ง
103,200

เงินเดือน 

(ฝ่าย

ประจ า)

 -219-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

448,100 21,300 1,317,200 170,400 67,200 2,091,400

193,900 408,000 245,000 57,500 240,000 12,000 1,623,500

1,626,000 1,626,000

901,200 22,800 276,000 144,000 54,000 165,600 1,815,600

70,000 100,000 6,000 17,000 220,000

งบด าเนิน

 งาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 

ของข้าราชการ 

หรือพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน

67,200

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 

ของพนักงานจ้าง
467,100

เงินวิทยฐานะ

ค่าเช่าบ้าน 252,000

27,000

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

ค่าตอบ 

แทน

 -220-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-250,000 50,000 20,000 144,000 464,000

25,000 25,000

153,300 34,000 47,500 59,600 54,000 403,200

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าเบ้ียประชุม

เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร

ข้าราชการ/

พนักงาน/

ลูกจ้างประจ า

54,800

 -221-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

9,600 9,600

25,000 25,000

122,000 230,000 20,000 30,000 300,000 18,400 20,000 960,400

155,000 155,000

210,000

เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรผู้

ได้รับบ านาญ

เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร

ผู้บริหารท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวกับ

การรับรองและ

พิธีการ

ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม
10,000ค่าใช้สอย

 -222-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

2,677,000 35,000 2,800,000 433,500 14,188,800 694,000 20,000 21,719,300

385,500 30,000 25,000 15,000 5,000 20,000 487,500

159,500 26,000 30,000 5,000 20,000 258,500

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงบริการ
871,000

รายจ่าย

เก่ียวเน่ืองกับ

การปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ
7,000

ค่าลงทะเบียนใน

การฝึกอบรม
18,000
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

100,000

50,000

10,000 10,000

200,000

โครงการแข่งขัน

กีฬาเทศบาล

จังหวัดสระแก้ว

100,000

โครงการจัดงาน

ประเพณีวันข้ึนปี

ใหม่

50,000

โครงการจัดงาน

วันเทศบาล

โครงการจัดงาน

สืบสานประเพณี

ลอยกระทง

200,000
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

350,000

50,000

60,000

โครงการจัดงาน

สืบสานประเพณี

วันสงกรานต์

350,000

โครงการจัดงาน

สืบสานประเพณี

แห่เทียนพรรษา

50,000

โครงการเทศกาล

ดูผีเส้ือปางสีดา
60,000
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-50,000 50,000

5,000

4,000 4,000

โครงการประชุม

ประชาคมท้องถ่ิน

 เพ่ือการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการปรับปรุง

ผังเมืองรวมเมือง

สระแก้ว

5,000

โครงการปลูก

หญ้าแฝก  เพ่ือ

การอนุรักษ์ดิน

และน้ า
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

800,000 800,000

80,000 80,000

320,000 320,000

โครงการ

ฝึกอบรมการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรม

เพ่ิมศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชน

โครงการฝึกอบรม

เพ่ิมศักยภาพ

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีชุมชน
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

700,000 700,000

520,000 520,000

โครงการ

ฝึกอบรมและ

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัคร

ท้องถ่ินรักษ์โลก 

(อถล.) เทศบาล

เมืองสระแก้ว

โครงการ

ฝึกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดู

งานในประเทศ 

และ/หรือ

ต่างประเทศ
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

90,000 90,000

100,000 100,000

50,000 50,000

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

โครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้เร่ือง

การบริหาร

จัดการขยะท่ีถูก

วิธีโดยกิจกรรม 3R

โครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ

ชุมชน

โครงการพัฒนา

เด็กและเยาวชน
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

15,000 15,000

250,000

200,000

โครงการพัฒนา

แหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร

พอเพียง

โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ
250,000

โครงการส่ง

นักกีฬาเข้า

แข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย

200,000
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

8,352,600 8,352,600

100,000

10,000

โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

โครงการสมโภช

ศาลหลักเมือง

จังหวัดสระแก้ว

100,000

โครงการสร้าง

ภูมิคุ้มกันยาเสพ

ติดเด็กและ

เยาวชนนอก

สถานศึกษา

10,000
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

59,500 59,500

 -232-

โครงการสัตว์

ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้าตาม

พระปณิธาน

ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรม

พระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

30,000

20,000 20,000

40,000 40,000

โครงการสืบสาน

ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

30,000

โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการ

ดูแลสุขภาพและ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนพิการ

โครงการอบรมให้

ความรู้ด้าน

สุขาภิบาลอาหาร
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

30,000 30,000

50,000 50,000

30,000 30,000

3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 11,000

โครงการออก

หน่วยบริการ

ประชาชนเคล่ือนท่ี

รายการค่าใช้จ่าย

ในการเลือกต้ัง

รายการจัดซ้ือ

พวงมาลัย ช่อ

ดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้และพวง

มาลา

รายการชดใช้

ค่าเสียหายหรือ

ค่าสินไหมทดแทน

1,000
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

100,000 100,000 20,000 60,000 3,000 1,783,000

5,000 60,000 65,000

16,000 16,000

15,000

290,000 25,000 50,000 140,000 50,000 595,000

200,000 200,000

350,000 353,000

165,000 5,000 4,000 174,000

2,000 10,000 6,834,600 10,000 1,010,000 20,000 7,886,600

วัสดุการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 1,500,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000

วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่

วัสดุงานบ้านงาน

ครัว

ค่าวัสดุ
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

245,000 340,000 50,000 80,000 2,120,000 46,500 70,000 3,332,500

32,000 15,000 15,000 5,000 1,300,500

90,000 265,000 10,000 6,000 540,000 20,000 20,000 1,151,000

30,000 30,000

272,500 15,000 60,000 45,000 50,000 482,500

30,000 50,000

24,100 24,100

วัสดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน
381,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,233,500

วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง
200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์

วัสดุส านักงาน 40,000

วัสดุอ่ืน 20,000

ค่าเช่าพ้ืนท่ี

เว็บไซต์และ

ค่าธรรมเนียมท่ี

เก่ียวข้อง

ค่า

สาธารณูป

โภค
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

50,000 15,000 300,000 42,000 20,000 10,000 447,000

56,500 13,500 10,000 14,400 94,400

130,000 130,000

60,000 13,000 30,000 12,000 16,000 134,300

750,000 55,000 550,000 240,000 230,000 60,000 1,905,000

งบลงทุน

ค่าน้ าประปา ค่า

น้ าบาดาล
10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการส่ือสาร

และโทรคมนาคม
3,300

ค่าไฟฟ้า 20,000

ครุภัณฑ์

การเกษตร

ค่า

ครุภัณฑ์

 -237-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

ครุภัณฑ์สนาม

 -238-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

500,000 500,000

236,800 118,300 39,500 39,500 536,600

88,800 88,800

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือ

กล้อง CCTV ใน

เขตชุมชน

เทศบาลเมือง

สระแก้ว

โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

102,500

โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

 -239-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

97,000 26,000 123,000

500,000 500,000

148,100 148,100

โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองช่วยหายใจ

แบบอัดอากาศ

ชนิดสะพายหลัง 

(SCBA)

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับ อากาศ

 -240-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

59,000 59,000

55,800 55,800

45,500 45,500

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองพ่นหมอก

ควัน

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์

โครงการจัดซ้ือ

จอรับภาพ ชนิด

มอเตอร์ไฟฟ้า

 -241-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-1,100,000 1,100,000

47,000 47,000

3,300,000

โครงการจัดซ้ือชุด

เคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น

สวนสาธารณะ 

สระแก้ว-สระขวัญ

โครงการจัดซ้ือ

พร้อมติดต้ัง

เคร่ืองปรับ อากาศ

โครงการจัดซ้ือ

รถกระเช้า

อเนกประสงค์

3,300,000

 -242-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

75,000

โครงการจัดซ้ือ

สัญญาณไฟ

กระพริบ

75,000

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่าท่ีดิน

และส่ิง

ก่อ สร้าง

 -243-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

970,000

ค่าต่อเติมหรือ

ดัดแปลงอาคาร 

หรือส่ิงปลูกสร้าง

ต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.ถนน

เทศบาล 23 

พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า คสล.

970,000

 -244-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

160,000

 -245-

โครงการขยาย

เขตจ าหน่าย

ระบบน้ าประปา

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

สระแก้ว  บริเวณ

แยกถนนเทศบาล

 6 ซอยตรงข้าม

โรงน้ าแข็งวารี

เทพ (ทางเข้า

ศาลาประชาคม

ชุมชนเมืองย่อยท่ี

 20)

160,000



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

218,000

 -246-

โครงการขยาย

เขตจ าหน่าย

ระบบน้ าประปา

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

สระแก้ว  บริเวณ

แยกถนนเทศบาล

 6 ซอยสระไชย

ศรี 1 (ต่อจาก

ของเดิมถึงสุดซอย)

218,000



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

172,000

 -247-

โครงการขยาย

เขตจ าหน่าย

ระบบน้ าประปา

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

สระแก้ว  บริเวณ

แยกถนนเทศบาล

 6 ซอยสระไชย

ศรี 3 (ต่อจาก

ของเดิมถึงสุดซอย)

172,000



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

199,000

 -248-

โครงการขยาย

เขตจ าหน่าย

ระบบน้ าประปา

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

สระแก้ว  บริเวณ

แยกถนนเทศบาล

 8 (ซอยต้นโพธ์ิ 

ฝ่ังขวา)

199,000



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

207,000

 -249-

โครงการขยาย

เขตจ าหน่าย

ระบบน้ าประปา

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

สระแก้ว บริเวณ

แยกถนนเทศบาล

 33/4 ซอยข้าง

หอสมุดจังหวัด

สระแก้วต่อจาก

ของเดิมไปสุดซอย

207,000



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

224,000

1,500,000

โครงการขยาย

เขตจ าหน่าย

ระบบน้ าประปา

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

สระแก้ว บริเวณ

แยกถนนสุวรรณ

ศร ซอยข้างร้าน

สระแก้วเชียงกง

224,000

โครงการต่อเติม

อาคารส านักงาน

เทศบาลเมือง

สระแก้ว

1,500,000

 -250-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

 -211-

งบเงิน

อุดหนุน

เงิน

อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ

เงินอุดหนุน

องค์กรประชาชน

 -251-



แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย
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10,000 10,000

420,000 420,000

โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.

2565
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แผนงานสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย
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953,400 953,400

9,340,800 9,340,800

30,579,100 28,101,800 7,622,100 55,395,200 7,613,300 22,529,900 4,518,800 290,500 177,100,000

เงินอุดหนุน

โรงเรียนอนุบาล

เมืองสระแก้ว

เงินอุดหนุน

โรงเรียนอนุบาล

วัดสระแก้ว

รวม 1,455,000 18,994,300
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เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

   2. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
   1. การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ส่วนท่ี 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ



0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร (กำรถ่ำยโอนบริกำรสำธำรณะด้ำนสถำนีขนส่ง)

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว

อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

รำยรับ
รำยรับจริง ประมำณกำร

2562 2563 2564 2565

ค่าบริการสถานีขนส่ง    1,088,862.00     1,311,000.00        894,000.00      300,000.00

   1,381,000.00    1,264,000.00      984,000.00

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า       60,000.00        60,000.00         60,000.00        60,000.00

ค่าบริการอ่ืน ๆ           682.34

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

งบท่ัวไปช่วยเหลือ 0.00 0.00        300,000.00      614,000.00

รวมรำยรับ   1,149,544.34

รำยจ่ำย
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

2562 2564 2565

งบกลาง 30,000 21,318 30,000 25,000

งบบุคลากร 410,000 530,000 530,000 399,500

งบด าเนินงาน 762,500 622,197 704,000 559,500

งบลงทุน 0 0 0 0

0

งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 0

รวมรำยจ่ำย 1,202,500 1,173,515 1,264,000 984,000

2563

งบเงินอุดหนุน 0 0 0

ค่าบริการห้องสุขา

ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ

ดอกเบ้ีย

รัฐบาลอุดหนุน

รายได้เบ็ดเตล็ด
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       10,000.00         10,000.00        10,000.00

หมวดรำยได้



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บำท

งบท่ัวไปช่วยเหลือ 300,000 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ

กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  984,000  บาท  แยกเป็น
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ค่ำบริกำรสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำ 60,000 บำท

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 10,000 บำท

รายได้  เป็นเงิน  984,000  บาท

ค่ำบริกำรสถำนีขนส่ง 614,000



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  984,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งบเฉพาะกิจการ รวม 984,000        บาท

งบบุคลากร รวม 399,500        บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 399,500        บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 354,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำงท่ีปฏิบัติงำนในสถำนีขนส่งผู้โดยสำร

จังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 3 อัตรำ

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 45,500          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ืมต่ำง  ๆและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง

ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 3 อัตรำ

งบด าเนินงาน รวม 559,500        บาท

ค่าตอบแทน รวม 188,500        บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ ำนวน 500               บำท

เพ่ือจ่ำยเเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ค่าเบ้ียประชุม จ ำนวน 1,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำม

บทบัญญัติแห่งกฏหมำยท่ีมีสิทธิได้รับตำมพระรำชกฤษฏีกำเบ้ียประชุม

กรรมกำร พ.ศ. 2523

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 187,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ท่ีมีค ำส่ังให้ปฏิบัติ

งำนนอกเวลำรำชกำร

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ค่าใช้สอย รวม 110,000        บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 100,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำง  ๆค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำรต่ำง  ๆ

(ค่ำน้ ำด่ืม กำแฟ ผ้ำเย็น ฯลฯ) เทศกำลวันข้ึนปีใหม่ วันสงกรำนต์ เป็นต้น 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 70,000          บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 20,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 20,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุการเกษตร จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เคร่ืองมือ

เก่ียวกับกำรเกษตร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด

ขยำย ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 191,000        บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 140,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 40,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของสถำนนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 11,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโทรศัพท์และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตของสถำนีขนส่งผู้โดยสำร

จังหวัดสระแก้ว

งบกลาง รวม 25,000          บาท

งบกลาง รวม 25,000          บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 25,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสบทบเข้ำกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง

ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว
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แผนงาน
การพาณิชย์

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 25,000 25,000

เงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้าง 354,000 354,000

(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,500 45,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 500 500

ค่าเบ้ียประชุม 1,000 1,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 187,000 187,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000 100,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 5,000

วัสดุส านักงาน 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 140,000

ค่าน้ าประปา 40,000 40,000

ค่าโทรศัพท์ 11,000 11,000

984,000 984,000
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รวม

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบบุคลาการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน



รวมรายจ่าย 11,250,885.01 9,749,176.84 12,126,000.00 12,095,900.00

2563

งบเงินอุดหนุน 6,288,197.68 6,334,907.48 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 7,068,200.00 7,071,000.00

งบด าเนินงาน 1,038,043.73 587,985.08 1,152,800.00 1,266,800.00

งบลงทุน 65,000.00 28,100.00 15,000.00 68,100.00

งบกลาง 2,672,543.60 1,726,857.28 2,530,000.00 2,230,000.00

งบบุคลากร 1,187,100.00 1,071,327.00 1,360,000.00 1,460,000.00

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

2562 2564 2565

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

 -260-

บ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 1,243,999.54 1,253,341.50 1,400,000.00 1,400,000.00

รวมรายรับ 17,452,592.49 17,468,680.63 19,302,000.00 19,311,000.00

เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน 30% 1,865,999.30 1,880,012.24 2,100,000.00 2,100,000.00

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 3,109,998.84 3,133,353.74 3,500,000.00 3,500,000.00

1,000.00

หมวดรายได้อ่ืน

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,000.00

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 23,856.06 22,726.65 1,000.00 10,000.00

2,000,000.00

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 1,755,525.00 2,064,929.00 2,000,000.00

ดอกเบ้ียรับจ าน า 9,453,213.75 9,114,317.50 10,300,000.00 10,300,000.00

หมวดรายได้

ดอกเบ้ียรับจ าน า

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ



รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนบ ำเหน็จรำงวัล ร้อยละ 20 1,400,000 บำท

รายได้อ่ืน  เป็นเงิน  7,000,000  บาท

เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน 30% 2,100,000 บำท

ทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50% 3,500,000 บำท

รำยได้เบ็ดเตล็ด 1,000 บำท

รำยได้เบ็ดเตล็ด 1,000 บำท

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 10,000 บำท

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 10,000 บำท

ก ำไรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด 2,000,000 บำท

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด 2,000,000 บำท

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  19,311,000  บาท  แยกเป็น

รายได้  เป็นเงิน  12,311,000  บาท

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 10,300,000 บำท

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 10,300,000 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว
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อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  12,095,900  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งบเฉพาะกิจการ รวม 12,095,900     บาท

งบบุคลากร รวม 1,460,000       บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,460,000       บาท

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 60,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำลเดือนละ 

5,000 บำท ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประจ ำต ำแหน่งพนักงำนสถำนธนำนุบำล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 1,400,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงประจ ำสถำนธนำนุบำล และเงินปรับปรุง

หรือเล่ือนข้ันของลูกจ้ำงประจ ำ

งบด าเนินงาน รวม 1,266,800       บาท

ค่าตอบแทน รวม 728,800          บาท

ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ ำนวน 16,800            บำท

เพ่ือส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงให้แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ด ำเนินกำร

จ ำหน่ำยทรัพย์หลุด วันละ 200 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี

มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2551 เร่ือง กำรเบิกจ่ำย

ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ และกำรเบิกจ่ำย

ค่ำเบ้ียเล้ียงในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว จ ำนวน 50,000            บำท

เพ่ือส ำหรับจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ

กำรครองชีพช่ัวครำวได้ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนสถำนธนำนุบำล (ฉบับท่ี 5)

พ.ศ. 2558 

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว



เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี จ ำนวน 220,000          บำท

เพ่ือส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล ในอัตรำ

เดือนละ 3,000 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18

ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2550 เร่ือง กำรปรับอัตรำค่ำพำหนะเหมำจ่ำย

ผู้บริหำรท้องถ่ินและค่ำตอบแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล และจ่ำยให้

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ตรวจกำร วันละ 100 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน 

จ.ส.ท.ท่ี 0801.5/ว 897 ลงวันท่ี 31 กรกฎำคม 2549 เร่ือง กำรจ่ำยค่ำ

ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล และจ่ำยเป็น

ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ ตำมหนังสือ

ส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2551

เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ

และกำรเบิกจ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ

เงินสมทบเงินสะสม จ ำนวน 140,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล 10% 

ของค่ำจ้ำงประจ ำ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 40,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่บุตรของพนักงำนสถำน

ธนำนุบำลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 10,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล ท่ีมีสิทธิเบิก

ค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำน

สถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ ำนวน 120,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล

ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ตำมระเบียบฯ

ค่าอาหาร จ ำนวน 132,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจ ำวันท ำกำร ให้แก่ พนักงำนสถำนธนำนุบำล

วันละ 100 บำท ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำ

อำหำรประจ ำวันท ำกำรของพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2549

 -263-



ค่าใช้สอย รวม 305,000          บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 40,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเบ้ียเล้ียง และค่ำเช่ำท่ีพักให้แก่พนักงำนสถำน

ธนำนุบำลท่ีเดินทำงไปรำชกำร

ค่าจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาล จ ำนวน 9,000             บำท

เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถำนธนำนุบำล ในวันท่ี

12 พฤษภำคม ของทุกปี

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 154,000          บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 100,000          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรับใช้ต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ของสถำนธนำนุบำล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ ำนวน 1,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตต้ังโรงรับจ ำน ำของสถำนธนำนุบำล

ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย จ ำนวน 10,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประกันอัคคีภัยสถำนธนำนุบำล

ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ ำนวน 10,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าวารสาร จ ำนวน 3,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำรสำรต่ำงๆ ของสถำนธนำนุบำล

ค่าสอบบัญชี จ ำนวน 30,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีให้แก่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

ตำมหนังสือส ำนักงำน ส.จ.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 524 ลงวันท่ี 21 มีนำคม

2557 เร่ือง ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชีของสถำนธนำนุบำลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 2,000             บาท

ค่ารับรอง จ ำนวน 2,000             บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยรับรองผู้มำเย่ียมเยือนสถำนธนำนุบำล

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000          บาท

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ ำนวน 100,000          บำท
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เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ ของสถำน

ธนำนุบำล เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้งำน

ได้อย่ำงปกติ

ค่าวัสดุ รวม 116,000          บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 40,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 5,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 5,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 5,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 117,000          บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 85,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 15,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของสถำนธนำนุบำล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 13,000            บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโทรศัพท์และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตของสถำนธนำนุบำล
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 4,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง  ๆในกำรจัดส่งหนังสือหรือเอกสำรต่ำงๆ ของ

สถำนธนำนุบำล

งบลงทุน รวม 68,100           บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,100           บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ ำนวน 46,100            บำท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 22,000            บำท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix Printer

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 7,071,000       บาท

รายจ่ายอ่ืน รวม 7,071,000       บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ จ ำนวน 71,000            บำท

ส ำหรับจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน จ.ส.ท

เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน 30% จ ำนวน 2,100,000        บำท

เพ่ือจ่ำยให้แก่เทศบำลเมืองสระแก้วน ำไปท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน

ต้ังจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ ำนวน 3,500,000        บำท

เพ่ือจัดสรรเป็นทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล ต้ังจ่ำยจำกก ำไร

สุทธิของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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บ าเหน็จรางวัล 20% จ ำนวน 1,400,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จรำงวัล ให้ส ำนักงำน จ.ส.ท. จังหวัด เทศบำล

และพนักงำนสถำนธนำนุบำล ต้ังจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564

งบกลาง รวม 2,230,000       บาท

งบกลาง รวม 2,230,000       บาท

ค่าช าระดอกเบ้ีย จ ำนวน 2,000,000        บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชี และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

  เก่ียวกับเงินเบิกเกินบัญชี

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

  ท้องถ่ิน ปีท่ี 3

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จ ำนวน 230,000          บำท

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำน

ธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในปีท่ีล่วงมำ ตำมระเบียบ

ส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำน

ธนำนุบำล พ.ศ. 2554
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ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคาร 1,000,000.00 1,000,000.00
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 230,000.00 230,000.00
เงินช าระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 1,000,000.00 1,000,000.00
เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,400,000.00 1,400,000.00
ค่าเช่าบ้าน 10,000.00 10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00 40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 120,000.00 120,000.00
เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 220,000.00 220,000.00
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 50,000.00 50,000.00
เงินสมทบเงินสะสม 140,000.00 140,000.00
ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด 16,800.00 16,800.00
ค่าอาหาร 132,000.00 132,000.00
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000.00 100,000.00
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000.00 1,000.00
 - ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย 10,000.00 10,000.00
 - ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 10,000.00 10,000.00
 - ค่าวารสาร 3,000.00 3,000.00
 - ค่าสอบบัญชี 30,000.00 30,000.00
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 100,000.00

งบกลาง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)งบบุคลาการ

ค่าตอบแทน

งบกลาง

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 2,000.00 2,000.00
รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00 40,000.00
     โครงการจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล 9,000.00 9,000.00
วัสดุส านักงาน 40,000.00 40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00 5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00
วัสดุก่อสร้าง 5,000.00 5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000.00 60,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 4,000.00
ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล 15,000.00 15,000.00
ค่าไฟฟ้า 85,000.00 85,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์ 13,000.00 13,000.00
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 71,000.00 71,000.00
เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน  30% 2,100,000.00 2,100,000.00
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล  50% 3,500,000.00 3,500,000.00
เงินบ าเหน็จรางวัล  20% 1,400,000.00 1,400,000.00
ครุภัณฑ์ส านักงาน
  - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 46,100.00 46,100.00
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รายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย (ต่อ)

งบด าเนินงาน (ต่อ)

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

  - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 22,000.00 22,000.00

2,230,000.00 9,865,900.00 12,095,900.00
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งบลงทุน (ต่อ) ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)

รวม



ภาคผนวก














































