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ประชากรท้ังหมด 18,132 คน
ชาย 8,731 คน
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ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 
2563

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

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

เลขท่ี 109  ซอย  -  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ต าบล สระแก้ว



อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบำลเมืองสระแก้ว



          บดันี้ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงสระแกว้ จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญัต ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาเทศบาลเมอืงสระแกว้อกีครัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงสระแกว้จงึขอชีแ้จงใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงัตอ่ไปนี้ บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอช้ีแจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

รวม 0.00 บาท

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

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

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
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1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 54,969,747.75 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 95,424,558.88 บาท

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ

1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 13,162,988.96 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 28,818,045.74 บาท

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังน้ี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,243,036.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 708,902.48 บาท

(1) รายรับจริง จ านวน 132,920,602.19 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 4,518,112.35 บาท

หมวดรายได้จากทุน 51,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 49,495,969.62 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,880,012.24 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 295,125.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 125,479,621.67 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง 23,617,233.93 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 71,728,444.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 8,158,697.02 บาท

งบลงทุน 8,078,477.00 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 บาท

งบบุคลากร 40,734,457.22 บาท
งบด าเนินงาน 46,209,873.52 บาท

งบเงินอุดหนุน 6,839,580.00 บาท



(1) รายรับจริง จ านวน 1,264,000.00 บาท ประกอบด้วย
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
จ านวน
จ านวน

(1) รายรับจริง จ านวน 19,302,000.00 บาท ประกอบด้วย

จ านวน

จ านวน
จ านวน

จ านวน
จ านวน

(2) รายจ่ายจริง จ านวน 12,126,000.00 บาท ประกอบด้วย

จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน

3. งบเฉพาะการ

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 15,349,481.20 บาท
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,001,488.93 บาท
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 8,109,397.02 บาท
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ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า         60,000.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ค่าบริการอ่ืน ๆ         10,000.00 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง       894,000.00 บาท

      704,000.00 บาท
งบกลาง         30,000.00 บาท

งบท่ัวไปช่วยเหลือ       300,000.00 บาท

งบด าเนินงาน

(2) รายจ่ายจริง จ านวน 1,264,000.00 บาท 
ประกอบด้วยงบบุคลากร       530,000.00 บาท

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด    2,000,000.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายได้เบ็ดเตล็ด          1,000.00 บาท
รายได้อ่ืน    7,000,000.00 บาท

งบลงทุน         15,000.00 บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร          1,000.00 บาท
ดอกเบ้ียรับจ าน า   10,300,000.00 บาท

งบบุคลากร    1,360,000.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน    7,068,200.00 บาท
งบกลาง    2,530,000.00 บาท

งบด าเนินงาน    1,152,800.00 บาท



รายรับจริง
ปี 2562

17,749,009.16
4,930,925.10
1,375,178.12
1,865,999.30

898,255.00
23,616.00

26,842,982.68

69,616,513.47
69,616,513.47

79,390,412.00
79,390,412.00

175,849,908.15

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

86,619,700.00 91,545,600.00

รวม 179,801,500.00 185,549,400.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 86,619,700.00 91,545,600.00

หมวดภาษีจัดสรร 66,030,000.00 66,030,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
66,030,000.00 66,030,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 27,151,800.00 27,973,800.00
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 571,000.00 571,000.00
หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 5,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,564,000.00 1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

1,950,000.00 1,950,000.00

หมวดภาษีอากร 18,043,500.00 17,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,022,300.00 6,683,800.00

ประมาณการ ประมาณการ

รายได้จัดเก็บเอง
ปี 2564ปี 2563

รายรับ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564

งบกลาง 28,393,491.54 31,953,000.00 32,886,400.00
งบบุคลากร 51,487,665.61 62,847,600.00 65,384,100.00
งบด าเนินงาน 57,289,150.03 56,512,500.00 55,644,800.00
งบลงทุน 15,591,930.54 18,051,400.00 21,282,100.00
งบรายจ่ายอ่ืน 0 30,000.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 10,549,000.00 10,407,000.00 10,322,000.00

163,311,237.72 179,801,500.00 185,549,400.00
163,311,237.72 179,801,500.00 185,549,400.00
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รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

จ่ายจากงบประมาณ

รายจ่าย



ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ
เร่ือง

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 32,886,400

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 185,549,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,445,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 340,000

แผนงานสาธารณสุข                 7,728,800
แผนงานเคหะและชุมชน               37,996,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,910,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,027,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 61,799,000

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,416,300

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



9,070,000 5,325,900 18,683,400
4,260,000 0 4,260,000
4,810,000 5,325,900 14,423,400
4,476,800 1,863,800 7,684,200

554,800 433,800 1,229,200 -7-

2,472,000 1,243,000 4,583,000
490,000 187,000 852,000
960,000 0 1,020,000

2,955,600 185,100 4,018,700
1,955,600 185,100 3,018,700
1,000,000 0 1,000,000

0 0 30,000
0 0 30,000

16,502,400 7,374,800 30,416,300

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000
    รายจ่ายอ่ืน 30,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0

รวม 6,539,100

งบด าเนินงาน 1,343,600
    ค่าตอบแทน 240,600
    ค่าใช้สอย 868,000
    ค่าวัสดุ 175,000
    ค่าสาธารณูปโภค 60,000
งบลงทุน 878,000
    ค่าครุภัณฑ์ 878,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 4,287,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,287,500



736,800 4,068,000
736,800 4,068,000 -8-

246,500 1,515,500
75,000 232,000
36,000 317,000

125,000 900,000
10,500 66,500

0 2,444,000
0 2,444,000

983,300 8,027,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

รวมงบ

งบบุคลากร 3,331,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,331,200
งบด าเนินงาน 1,269,000
    ค่าตอบแทน 157,000
    ค่าใช้สอย 281,000
    ค่าวัสดุ 775,000

รวม 7,044,200

    ค่าสาธารณูปโภค 56,000
งบลงทุน 2,444,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,444,000



2,134,000 24,976,900 27,110,900

2,134,000 27,110,900
537,000 22,958,900
186,000 303,000 -9-

206,000 13,748,300
145,000 8,117,600

0 790,000
64,200 1,837,200
64,200 1,537,200

0 300,000
0 9,892,000
0 9,892,000

2,735,200 61,799,000

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รวมงบ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 24,976,900
งบด าเนินงาน 22,421,900
    ค่าตอบแทน 117,000
    ค่าใช้สอย 13,542,300
    ค่าวัสดุ 7,972,600
    ค่าสาธารณูปโภค 790,000
งบลงทุน 1,773,000

    เงินอุดหนุน 9,892,000
รวม 59,063,800

    ค่าครุภัณฑ์ 1,473,000
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 300,000
งบเงินอุดหนุน 9,892,000



1,877,300 4,494,000

1,877,300 4,494,000

958,600 1,858,000
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167,600 396,600

493,000 893,000

90,000 280,000

208,000 288,400

826,000 946,800

26,000 146,800

800,000 800,000

10,000 430,000

10,000 430,000

3,671,900 7,728,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 859,100

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวมงบ

งบบุคลากร 859,100

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

1,757,600

1,757,600

งบด าเนินงาน                           568,000

    ค่าตอบแทน 221,000

    ค่าใช้สอย                             325,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0

0

59,000

0

0

80,400

59,000

331,400

8,000

75,000

2,148,000

    ค่าวัสดุ 22,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 61,800

                                             รวม                         1,908,900

    ค่าครุภัณฑ์ 61,800

งบเงินอุดหนุน 420,000

    เงินอุดหนุน 420,000

168,000



1,465,500 4,752,000 1,725,800 8,976,300

1,465,500 4,752,000 1,725,800 8,976,300

298,800 2,343,300 12,585,100 17,601,200
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148,800 236,000 49,800 495,600

70,000 1,001,000 10,299,300 13,368,300

80,000 1,103,000 2,020,000 3,473,000

0 3,300 216,000 264,300

0 10,560,300 58,500 11,418,800

0 4,791,300 58,500 4,849,800

0 5,769,000 0 6,569,000

1,764,300 17,655,600 14,369,400 37,996,300

800,000

0

800,000

4,207,000

2,374,000

61,000

1,998,000

270,000

45,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานเคหะและชุมชน

งา
น งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวมงบ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล

1,033,000

1,033,000

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค



1,931,500

1,931,500
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2,411,000

170,600

2,016,400

154,000

                                                        70,000               70,000

                                                   567,600

567,600

4,910,100

    ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวมงบ

งบบุคลากร 1,931,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,931,500

งบด าเนินงาน 2,411,000

    ค่าตอบแทน 170,600

    ค่าใช้สอย 2,016,400

    ค่าวัสดุ 154,000

                                             รวม 4,910,100

งบลงทุน                                                   567,600

    ค่าครุภัณฑ์ 567,600



355,000 1,445,000
310,000 1,400,000
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15,000 15,000
30,000 30,000
355,000 1,445,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รวมงบ

งบด าเนินงาน                                       1,090,000

    ค่าใช้สอย                                         1,090,000

รวม                                       1,090,000

    ค่าวัสดุ 0

    ค่าสาธารณูปโภค 0



120,000
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120,000

171,000

121,000

50,000

49,000

49,000

340,000

    ค่าวัสดุ

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์

                              รวม

50,000

49,000

49,000

340,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานโรงฆ่าสัตว์ รวมงบ

    ค่าใช้สอย 121,000

งบบุคลากร 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000

งบด าเนินงาน 171,000



32,886,400 -15-

32,886,400

32,886,400

งบกลาง

    งบกลาง

                                             รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

 32,886,400

 32,886,400

 32,886,400



    โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จึงอาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา  62  และมาตรา  65 
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว  ดังต่อไปน้ี

        198,939,400 บาท

        อุดหนุนท่ัวไป  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 185,549,400  บาท  โดยแยกรายละเอียดตาม
        แผนงานได้ดังน้ี

ยอดรวม

30,416,300
8,027,500

61,799,000
                                       7,728,800
                                     37,996,300

4,910,100
1,445,000

340,000

32,886,400
185,549,400

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

แผนงาน
ด้านบริหารท่ัวไป





ปี 2561 ปี 2562

9,615,909.44 12,932,013.81 0.00
315,474.10 378,131.35 -100.00

3,351,451.00 3,297,696.00 0.00
1,432,588.00 1,141,168.00 -20.71

14,715,422.54 17,749,009.16
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205,140.00 0.00 0.00
41,028.00 0.00 0.00
16,451.20 18,653.10 0.00

0.00 0.00 0.00
115,473.00 16,142.00 0.00

1,242,885.00 1,307,240.00 86.67
0.00 0.00 0.00

24,300.00 23,200.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -80.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

 
รายรับจริง ประมาณการ

0.00

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร

1,200,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 9,420,928.58 12,500,000.00 % 12,500,000.00
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 374,156.55 530,000.00 %
     ภาษีป้าย 3,281,625.00 3,500,000.00 % 3,500,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 686,400.00 1,513,500.00 %

0.00

รวมหมวดภาษีอากร 13,763,110.13 18,043,500.00 17,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

1,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 953,568.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 280,332.00 0.00 %

2,800,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 15,859.50 20,000.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 1,000.00 %

48,600.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 24,464.00 120,000.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,242,325.00 1,500,000.00 %

1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

22,100.00 48,600.00 %

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 200.00 % 200.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการ
โฆษณา

200.00 5,000.00 %



ปี 2561 ปี 2562
14,600.00 16,890.00 -8.11

196,880.00 219,160.00 10.00
4,970.00 6,000.00 0.00

2,751,811.00 2,838,506.00 18.75
8,050.00 9,850.00 0.00

0.00 0.00 0.00
176,500.00 159,050.00 -38.70
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0.00 0.00 0.00

500.00 0.00 0.00

600.00 400.00 0.00
4,880.00 1,860.00 -50.00
4,840.00 2,620.00 0.00

554,860.40 150,559.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00

120,200.00 114,900.00 0.00

15,000.00 21,500.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

200,000.00 %

1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์
220,000.00

2,850,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 15,950.00 18,500.00 % 17,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 226,800.00

5,790.00 5,500.00 % 5,500.00
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 2,482,354.00 2,400,000.00 %
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 3,010.00 10,000.00 % 10,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 1,000.00 %
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 132,850.00 261,000.00 % 160,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 540.00 1,000.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 8,520.00 4,000.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 4,760.00 5,000.00 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,146.00 150,000.00 % 150,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

106,200.00 161,500.00 % 161,500.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

17,000.00 64,000.00 % 64,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564



ปี 2561 ปี 2562
1,500.00 1,000.00 0.00

12,000.00 10,000.00 0.00
3,580.00 2,740.00 0.00
4,955.00 5,625.00 0.00

640.00 30.00 0.00
5,526,643.60 4,930,925.10

232,000.00 286,000.00 0.00
1,121,204.56 1,089,178.12 0.00
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1,353,204.56 1,375,178.12

1,855,587.72 1,865,999.30 0.00
1,855,587.72 1,865,999.30

0.00 500,000.00 0.00
8,000.00 25,500.00 0.00

623,500.00 223,000.00 0.00
4,830.00 4,885.00 0.00

0.00 0.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 1,550.00 2,000.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 10,000.00 12,000.00 % 12,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,760.00 10,000.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 4,570.00 5,000.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 6,820.00 10,000.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,579,468.50 5,022,300.00 6,683,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 240,000.00 264,000.00 % 264,000.00
     ดอกเบ้ีย 1,047,261.25 1,300,000.00 % 1,300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,287,261.25 1,564,000.00 1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,065,287.05 1,950,000.00 % 1,950,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,065,287.05 1,950,000.00 1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 200,000.00 % 200,000.00
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 6,000.00 % 6,000.00
     ค่าขายแบบแปลน 116,800.00 310,000.00 % 310,000.00
     ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 6,195.00 5,000.00 % 5,000.00
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 % 0.00

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564



ปี 2561 ปี 2562
48,769.00 144,870.00 0.00

685,099.00 898,255.00

0.00 23,616.00 400.00
0.00 23,616.00

874,895.31 886,466.53 0.00
33,779,928.22 34,327,586.98 0.00
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7,796,517.94 7,271,500.38 0.00
223,625.85 246,866.56 0.00

0.00 0.00 0.00
14,109,984.90 15,276,849.01 0.00

113,672.49 124,144.08 0.00
110,380.55 134,746.93 0.00

13,982,423.00 11,348,353.00 0.00

70,991,428.26 69,616,513.47

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 147,909.00 50,000.00 % 50,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 270,904.00 571,000.00 571,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 69,620.00 1,000.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 69,620.00 1,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 797,414.94 1,000,000.00 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 32,974,858.68 32,000,000.00 % 32,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 7,279,481.70 7,300,000.00 % 7,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 259,252.45 250,000.00 % 250,000.00
     ภาษีสุรา 3,706,329.22 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,931,817.35 12,200,000.00 % 12,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 138,205.41 100,000.00 % 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 115,281.17 180,000.00 % 180,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

10,764,348.00 13,000,000.00 % 13,000,000.00

66,030,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมหมวดภาษีจัดสรร 64,966,988.92 66,030,000.00



ปี 2561 ปี 2562

76,380,319.60 79,390,412.00 5.69

76,380,319.60 79,390,412.00
171,507,705.28 175,849,908.15
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 74,528,646.00 86,619,700.00 91,545,600.00

ปี 2560 ปี 2563 ปี 2564

รวมทุกหมวด 162,531,285.85 179,801,500.00 185,549,400.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

74,528,646.00 86,619,700.00 % 91,545,600.00

ยอดต่าง (%)

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



รวม
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 185,549,400   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 17,200,000 บาท

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 12,500,000 บำท
ภำษีป้ำย 3,500,000 บำท
อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 1,200,000 บำท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,683,800 บาท
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 20,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ 1,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 120,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,800,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

48,600 บำท

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรต้ังสุสำนและฌำปนสถำน 200 บำท
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำร
โฆษณำ

1,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 17,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 220,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 5,500 บำท
ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 2,850,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 10,000 บำท
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ 1,000 บำท
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 160,000 บำท
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 1,000 บำท
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง

1,000 บำท

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร 1,000 บำท
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน 2,000 บำท
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถ่ิน 5,000 บำท
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 150,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
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
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ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 161,500 บำท

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร
ในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

64,000 บำท

ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 2,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 12,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 5,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 10,000 บำท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,564,000 บาท
ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนท่ี 264,000 บำท
ดอกเบ้ีย 1,300,000 บำท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,950,000 บาท
เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 1,950,000 บำท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 571,000 บาท
ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 200,000 บำท
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 6,000 บำท
ค่ำขำยแบบแปลน 310,000 บำท
ค่ำจ ำหน่ำยแบบพิมพ์และค ำร้อง 5,000 บำท
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 50,000 บำท

หมวดรายได้จากทุน 5,000 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 5,000 บำท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 66,030,000 บาท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 1,000,000 บำท
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 32,000,000 บำท

บำท
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 7,300,000 บำท
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 250,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ท่ีดิน

13,000,000 บำท

ภำษีสรรพสำมิต 12,200,000 บำท
ค่ำภำคหลวงแร่ 100,000

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

180,000 บำท

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ

91,545,600 บำท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 91,545,600 บาท



ปี 2561 ปี 2562

954,000 954,000 0 %

312,000 312,000 0 %

312,000 312,000 0 %

306,000 306,000 0 %  -25-

2,376,000 2,339,719.25 5.63 %

4,260,000 4,223,719.25

2,897,320 3,124,560 24.92 %
232,600 235,860 55.84 %
254,400 254,400 49.3 %
227,340 238,560 -100 %
748,800 718,800 16.54 %
66,840 66,840 29.8 %

4,427,300 4,639,020

8,687,300 8,862,739.25

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 312,000 312,000 312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 312,000 312,000 312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
306,000 306,000 306,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
2,372,612.14 2,249,300 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,256,612.14 4,133,300 4,260,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,993,880 2,697,338 3,369,500
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 218,400 140,400 218,800
เงินประจ าต าแหน่ง 272,400 170,400 254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 216,420 250,200 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 748,800 761,600 887,600
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 66,840 61,400 79,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,516,740 4,081,338 4,810,000

รวมงบบุคลากร 8,773,352.14 8,214,638 9,070,000

งบด าเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 9,500 -58.33 %

19,375 16,000 9.69 %

18,060 35,560 0 %
166,000 139,600 80.66 %
75,800 169,950 -29.72 %

279,235 370,610
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1,260,879.18 0 0 %
0 1,243,973.07 100 %
0 0 -100 %

82,850 110,175 976.04 %

179,888 266,675.6 206.12 %
9,982 9,990 100 %

370,195 416,490 -54.77 %

0 28,700 0 %

0 3,800 941.67 %

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 12,000 5,000

ค่าเบ้ียประชุม 16,500 22,791 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,500 20,000 20,000
ค่าเช่าบ้าน 216,000 219,200 396,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 53,900 154,800 108,800

รวมค่าตอบแทน 296,900 428,791 554,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,309,186.47 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 1,140,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,324,000 0

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 22,400 13,940 150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 414,029 98,000 300,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 5,040 0 10,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู

งานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
0 466,500 211,000

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 0 30,000 30,000

รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0 48,000 500,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 22,700 106.9 %

25,630 0 0 %

0 0 100 %

120,032.37 59,369.24 -13.98 %
2,049,456.55 2,161,872.91

149,820 154,387.8 -51.35 %
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32,850 9,825 11.11 %
0 0 -100 %

6,666.1 117,417.4 -75 %
35,400 37,000 -43.1 %

164,921.8 148,856.7 0 %
201,447 123,840 -17.13 %

591,104.9 591,326.9

837,975.39 843,501.63 -6.25 %
41,185.18 49,361.35 0 %
23,603.53 23,367.69 0 %

82,297 74,747 38.15 %
985,061.1 990,977.67

รายการจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้และพวงมาลา
0 14,500 30,000

รายการจัดซ้ือพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้และพวงมาลา
6,000 0 0

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 106,244.99 116,250 100,000
รวมค่าใช้สอย 1,862,900.46 2,111,190 2,472,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 239,786 185,000 90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 94,600 18,000 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 147,100 0
วัสดุก่อสร้าง 24,460.2 160,000 40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 39,300 70,300 40,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 156,604 150,000 150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 157,880 181,000 150,000

รวมค่าวัสดุ 712,630.2 911,400 490,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 914,539.41 800,000 750,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 42,836.81 50,000 50,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 23,135.82 30,000 30,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 93,683 94,100 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,074,195.04 974,100 960,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

3,904,857.55 4,114,787.48

0 0 100 %
195,000 230,000 -11.3 %

0 0 0 %

0 0 -100 %  -28-

0 138,500 0 %

0 0 100 %

42,400 0 0 %
0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

25,000 0 0 %

0 399,500 0 %

รวมงบด าเนินงาน 3,946,625.7 4,425,481 4,476,800
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 85,000
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 169,000 149,900
โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 6,500 0 0

โครงการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ ส านักงาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว
0 158,000 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ 0 0 1,500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0
อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด 0 15,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 70,200

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 45,500

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ 0 0 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

83,600 0 153.62 %

346,000 768,000

0 0 100 %

0 300,000 0 %

 -29-

0 0 100 %

0 300,000

346,000 1,068,000

0 0 0 %

0 0

0 0

12,938,157.55 14,045,526.73

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 5,800 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,800 41,400 105,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,300 389,200 1,955,600

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว
0 0 500,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงประตูร้ัวส านักงานเทศบาล

เมืองสระแก้ว
0 0 0

โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน

บริเวณอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
0 0 500,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 1,000,000

รวมงบลงทุน 31,300 389,200 2,955,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 196,832.92 0 0

รวมเงินอุดหนุน 196,832.92 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 196,832.92 0 0
รวมงานบริหารท่ัวไป 12,948,110.76 13,029,319 16,502,400

งานวางแผนสถิติและวิชาการ



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

2,155,504 1,984,079 38.29 %

67,200 0 8.46 %

100,248 36,000 186.67 %

490,683.6 242,400 3.78 %

720,000 834,257 3.35 %
0 17,734 0.18 %

3,533,635.6 3,114,470

3,533,635.6 3,114,470

 -30-

0 0 -50 %

0 2,520 0 %

168,660 123,600 47.3 %
3,600 3,730 0 %

172,260 129,850

468,962.35 0 0 %
0 0 -100 %

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,846,594 1,979,880 2,738,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 111,750 121,200

เงินประจ าต าแหน่ง 110,700 36,000 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 470,160 255,060 264,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 720,000 982,000 1,014,900
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 45,420 45,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,214,654 3,410,110 4,287,500

รวมงบบุคลากร 3,214,654 3,410,110 4,287,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 10,000 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 300 0 0
ค่าเช่าบ้าน 160,500 155,600 229,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,358.25 6,400 6,400

รวมค่าตอบแทน 171,158.25 172,000 240,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 393,324.35 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 413,970 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 368,389.35 0 %
0 0 100 %

0 0 100 %

43,690 42,160 -100 %

0 0 100 %

0 34,865 0 %

 -31-

13,180 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

13,652 16,700 73.91 %

539,484.35 462,114.35

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 437,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 83,925 51,045 0

โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
0 0 40,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
0 0 0

โครงการเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
30,922 6,744 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
0 0 350,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนชุมชนสู่

แผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

0 590,101 0

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 29,510 5,750 10,000

รวมค่าใช้สอย 537,681.35 1,067,610 868,000

ค่าวัสดุ



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

41,890 53,139 -29.33 %
3,855 16,760 138.66 %
7,000 3,300 100 %
9,120 8,000 242.47 %

0 4,900 100 %
138,875 209,829 0 %

200,740 295,928

112,127.5 66,107.48 -6.98 %

 -32-

112,127.5 66,107.48
1,024,611.85 953,999.83

31,800 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

วัสดุส านักงาน 52,518 56,600 40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,860 4,190 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,200 5,000 10,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,930 7,300 25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,910 80,000 80,000

รวมค่าวัสดุ 212,418 153,090 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 51,940 64,500 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,940 64,500 60,000
รวมงบด าเนินงาน 973,197.6 1,457,200 1,343,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0
โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 40,000 0 0
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน

เล่ือน
38,400 0 0

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 47,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดกระจายเสียง

แบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
0 299,000 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

220,900 99,000 0 %

80,000 0 0 %

0 0 -100 %  -33-

0 79,000 -100 %
0 0 100 %

332,700 178,000

0 478,000 0 %

0 478,000
332,700 656,000

0 0 11.11 %

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองรับ

วิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ

 UHT-FM ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

0 0 736,000

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิง 0 0 0
โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิงระบบ

ดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม
0 40,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,400 61,500 0
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 95,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,800 400,500 878,000
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 

เทศบาลเมืองสระแก้ว
0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0
รวมงบลงทุน 131,800 400,500 878,000

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน
ค่าจ้างท่ีปรึกษา 0 27,000 30,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0
0 0

4,890,947.45 4,724,469.83

1,309,840 1,372,862.58 156.63 %

0 6,829.67 485.65 %

39,000 36,145.16 236.67 %

234,780 246,240 6.03 %
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1,225,509 1,396,800 2.5 %

69,807 78,840 2.31 %
2,878,936 3,137,717.41
2,878,936 3,137,717.41

0 264,000 -29.31 %

191,260 211,720 -70.87 %
145,000 141,500 100 %
28,505 19,242 -21.83 %

364,765 636,462

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 27,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 27,000 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,319,651.6 5,294,810 6,539,100
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,014,551.44 1,285,900 3,300,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 36,773 22,300 130,600

เงินประจ าต าแหน่ง 90,773 36,000 121,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 223,620 253,700 269,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,288,800 1,396,800 1,431,700

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 66,840 71,742 73,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,721,357.44 3,066,442 5,325,900

รวมงบบุคลากร 3,721,357.44 3,066,442 5,325,900
งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4,200 290,000 205,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 171,860 103,000 30,000
ค่าเช่าบ้าน 223,666 84,000 168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,825 39,400 30,800

รวมค่าตอบแทน 423,551 516,400 433,800



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

550,890.91 0 0 %
0 547,010.22 100 %
0 0 -100 %

173,958 48,815 -61.54 %

0 0 100 %  -35-

42,632 34,165 -32.58 %
767,480.91 629,990.22

207,760 209,956 0 %
985 0 0 %

3,490 0 0 %
749 0 0 %

4,462 14,360 650 %
61,415 65,655 -37.89 %

182,085 127,934 -54.55 %
460,946 417,905

1,593,191.91 1,684,357.22

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 479,341.91 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 1,200,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,411,000 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 141,053.4 78,000 30,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 23,427.38 17,800 12,000
รวมค่าใช้สอย 643,822.69 1,506,800 1,243,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 164,815 80,000 80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000 2,000 2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0
วัสดุก่อสร้าง 59,940 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,290 2,000 15,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 64,483.3 64,400 40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,550 110,000 50,000

รวมค่าวัสดุ 387,078.3 258,400 187,000
รวมงบด าเนินงาน 1,454,451.99 2,281,600 1,863,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

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

51,200 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 43,500 42.03 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
51,200 43,500
51,200 43,500

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 6,500
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 211,300 0
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 4,850 0 0
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ. 53,000 0 0
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 19,200 0 0
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน

เล่ือน
9,600 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 0 89,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 19,500 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 99,200 34,500 49,000

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมระบบบริหารงาน

ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย
0 495,000 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 49,000 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 205,350 789,800 185,100

รวมงบลงทุน 205,350 789,800 185,100



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 %
0 0

0 0

4,523,327.91 4,865,574.63

22,352,432.91 23,635,571.19
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324,000 530,498.47 14.17 %

36,000 62,670.32 12 %

360,000 593,168.79

360,000 593,168.79

0 0 100 %

51,500 81,080 -2.78 %

51,500 81,080

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 5,406,159.43 6,137,842 7,374,800

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 22,673,921.79 24,461,971 30,416,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 571,800 652,800

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 75,000 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000 646,800 736,800

รวมงบบุคลากร 360,000 646,800 736,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 51,500 72,000 70,000

รวมค่าตอบแทน 51,500 72,000 75,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

1,935.63 0 0 %

0 14,135.63 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
11,730 15,440 -3.23 %

13,665.63 29,575.63
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0 0 100 %
55,689.7 0 0 %

3,300 3,300 100 %
26,820 31,840 0 %

0 0 111.27 %

85,809.7 35,140

0 0 0 %

0 8,627.3 0 %

0 8,627.3

150,975.33 154,422.93

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,935.63 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 5,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 2,600 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม 0 0 1,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,810 31,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 10,745.63 33,600 36,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000
วัสดุก่อสร้าง 0 50,000 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 15,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,551.8 40,000 40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,100 15,000

รวมค่าวัสดุ 27,551.8 97,100 125,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,500 1,500

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 9,000 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 10,500 10,500

รวมงบด าเนินงาน 89,797.43 213,200 246,500



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 %

0 635,000 0 %
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99,938 0 0 %

35,000 34,500 0 %

0 0 0 %

134,938 669,500
134,938 669,500

645,913.33 1,417,091.72

691,500 730,260 43.28 %

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน

เล่ือน
9,600 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 0 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพ่ือ

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม

อุปกรณ์และติดต้ัง

0 0 0

โครงการจัดซ้ือโคมไฟสัญญาณไซเรน 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,700 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,300 0 0
รวมงบลงทุน 36,300 0 0

รวมงานเทศกิจ 486,097.43 860,000 983,300

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 297,960 766,320 1,098,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

18,000 18,000 0 %

533,640 560,220 -47.21 %

1,202,400 1,202,400 13.91 %

168,000 168,000 12.15 %

2,613,540 2,678,880

2,613,540 2,678,880
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9,600 44,800 -33.53 %

19,890 22,340 -11.24 %

68,700 49,500 71.43 %

6,270 29,500 16.44 %

104,460 146,140

35,802.94 0 0 %

0 82,252.2 100 %

0 0 -100 %

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 0 0 21,300

เงินประจ าต าแหน่ง 0 18,000 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 593,540 587,000 309,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,183,528 1,443,300 1,644,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 165,903 214,000 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,240,931 3,028,620 3,331,200

รวมงบบุคลากร 2,240,931 3,028,620 3,331,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 67,700 45,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 33,800 30,000

ค่าเช่าบ้าน 22,035 28,000 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 29,200 34,000

รวมค่าตอบแทน 26,835 158,700 157,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 42,064.47 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 40,700 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

42,135 17,460 114.29 %

0 288,260 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %  -41-

0 0 100 %

70,510.53 155,661.71 0 %

148,448.47 543,633.91

12,890 13,724 55.6 %

0 6,000 176.24 %

4,405 3,415 111.42 %

58,902.65 105,160.32 -22.24 %

111,600 106,300 112.2 %

158,200 244,090 17.92 %

91,100 56,750 48.15 %

7,780 7,130 32.45 %

98,800 100,000 1.01 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 33,720 14,000 30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว
0 0 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษา

ดูงานของเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร. และ

สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองสระแก้ว

115,750 0 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 

0 296,710 0

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม 0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 66,255 200,000 200,000

รวมค่าใช้สอย 257,789.47 551,410 281,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 13,925 9,640 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,600 3,620 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,785 4,730 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 64,300 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 97,500 94,250 200,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 216,660 212,000 250,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 67,500 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,550 10,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 130,000 99,000 100,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 15,179 229.67 %

543,677.65 657,748.32

0 3,393.78 0 %

12,876.66 14,820.29 17.65 %

10,716.05 8,869.23 0 %
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0 0 0 %

23,592.71 27,083.3

820,178.83 1,374,605.53

70,000 0 0 %

0 0 100 %

178,500 0 0 %

0 60,000 0 %

วัสดุอ่ืน 0 9,100 30,000

รวมค่าวัสดุ 499,470 571,690 775,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 20,000 20,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,767.97 17,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,245.71 12,000 12,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 4,000 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,013.68 53,000 56,000

รวมงบด าเนินงาน 806,108.15 1,334,800 1,269,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพ่ือจัดซ้ือรถกู้ภัยขนาดเล็กแบบขับเคล่ือน 4 

ล้อ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์

กู้ภัยประจ ารถ จ านวน 1 คัน

0 0 2,200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป๊ัมสูบ

น้ าชนิดหอยโข่ง
0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลสูบเดียว 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

96,621 0 0 %

0 35,631 0 %

0 0 0 %

35,000 0 0 %

 -43-

0 0 -100 %

0 172,000 0 %

0 499,529.5 0 %

0 0 100 %

150,000 0 0 %

0 44,000 100 %

0 80,000 0 %

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองป้องกันไฟกระโชกระบบกล้องวงจรปิด 0 22,300 0

โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv 0 0 0

โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด(CCTV) 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ
69,000 0 0

โครงการจัดซ้ือโคมไฟสัญญาณไซเรน 0 0 0

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ในเขต

ชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว
0 500,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองวิทยุส่ือสาร.. 0 0 0

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนเมืองย่อยท่ี

 16 (ตลาดสระแก้ว)
0 0 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซ้ือเคล่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป้ัมสูบ

น้ าชนิดหอยโข่ง
0 0 200,000

โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายควันดับเพลิง 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 39,000 0 44,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิงชนิด

ปรับฝอยและควบคุมอัตราการไหลของน้ า
0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

0 220,000 0 %

32,700 0 0 %

0 0 0 %

562,821 1,111,160.5
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562,821 1,111,160.5

3,996,539.83 5,164,646.03

4,642,453.16 6,581,737.75

620,060 668,648 87.55 %

0 0 100 %

18,000 10,500 33,500 %

168,000 437,032 12.46 %

12,000 12,000 79.49 %

818,060 1,128,180

818,060 1,128,180

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบ

หาม
0 399,800 0

โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,700 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 439,000 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 573,700 922,100 2,444,000

รวมงบลงทุน 573,700 922,100 2,444,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,620,739.15 5,285,520 7,044,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,106,836.58 6,145,520 8,027,500

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 620,970.9 724,400 1,358,600

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 5,419.2 0 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 23,419.2 200 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 538,850 606,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 19,500 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 769,809.3 1,282,950 2,134,000

รวมงบบุคลากร 769,809.3 1,282,950 2,134,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -50 %

0 1,680 0 %
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21,000 15,000 77.27 %

4,900 44,200 0.81 %

25,900 60,880

37,613.56 0 0 %

0 67,613.56 100 %

0 0 -100 %

16,080 58,000 -46.81 %

0 0 0 %

94,721.73 12,880 11.11 %

148,415.29 138,493.56

47,232 46,605 -20 %

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 10,000 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0

ค่าเช่าบ้าน 36,000 88,000 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 24,800 25,000

รวมค่าตอบแทน 44,700 122,800 186,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 37,613.56 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 160,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 127,700 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 34,645 47,000 25,000

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 1,000 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 24,450.35 18,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 96,708.91 193,700 206,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 58,973 50,000 40,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 %

23,590.02 25,300 21.95 %

81,110 75,640 -23.08 %

0 0 100 %
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21,144 32,290 -38.52 %

4,995 9,349 0 %

178,071.02 189,184

352,386.31 388,557.56

0 0 -100 %

0 0 100 %

56,200 0 100 %

0 0 -100 %

0 54,100 0 %

56,200 54,100

56,200 54,100

1,226,646.31 1,570,837.56

วัสดุก่อสร้าง 4,425 0 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 8,200 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 64,940 65,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,110 48,800 30,000

วัสดุการศึกษา 0 10,000 10,000

รวมค่าวัสดุ 144,448 182,000 145,000

รวมงบด าเนินงาน 285,856.91 498,500 537,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 0 11,000 0

โครงการจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 0 0 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 49,200

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 56,200 0

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 67,200 64,200

รวมงบลงทุน 0 67,200 64,200

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,055,666.21 1,848,650 2,735,200



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

13,107,355.78 13,340,096.79 -2.58 %
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641,109.6 998,656.36 -7.46 %

1,092,609.6 1,332,865.15 -1.85 %

209,040 220,020 4.28 %

2,251,431 2,470,703.8 12.75 %

192,806 190,326.15 1.85 %

17,494,351.98 18,552,668.25

17,494,351.98 18,552,668.25

9,000 6,000 -9.62 %

0 0 0 %

1,200 0 0 %

10,200 6,000

3,327,863 0 0 %

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 13,746,137.88 19,208,800 18,713,500

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 841,987 1,072,400 992,400

เงินวิทยฐานะ 1,173,245 1,696,400 1,665,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 197,940 231,100 241,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,216,114 2,816,000 3,175,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 196,399.99 186,550 190,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 18,371,823.87 25,211,250 24,976,900

รวมงบบุคลากร 18,371,823.87 25,211,250 24,976,900

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3,000 52,000 47,000

ค่าเช่าบ้าน 0 48,000 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,850 22,000 22,000

รวมค่าตอบแทน 4,850 122,000 117,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,610,000 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 4,252,560 100 %

0 0 -100 %
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58,907 27,425 -72.63 %

0 0 0 %

174,035 0 -100 %

0 0 100 %

0 199,465 0 %

9,470,546 9,211,429 4.58 %

0 10,180 -100 %

13,031,351 13,701,059

0 3,119.05 -100 %

5,469,288.4 5,350,124.5 5.18 %

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 2,616,600

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 4,420,150 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,800 95,000 26,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย

128,111.5 0 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย
0 271,000 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย
0 0 200,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 
0 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา
10,151,452 10,231,000 10,699,700

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000 0

รวมค่าใช้สอย 12,898,363.5 15,047,150 13,542,300

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,950 5,000 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,370,526.98 6,655,000 7,000,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

95,612.4 43,550 -100 %

3,414,000 2,395,000 -27.92 %

8,978,900.8 7,791,793.55
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635,828.39 713,851.61 -33.33 %

349,244.82 322,381.47 0 %

8,135.07 8,187 0 %

32,196.3 30,933.7 0 %

1,025,404.58 1,075,353.78

23,045,856.38 22,574,206.33

451,900 0 0 %

64,000 204,000 0 %

4,500 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

วัสดุก่อสร้าง 0 90,000 0

วัสดุการศึกษา 0 1,349,300 972,600

รวมค่าวัสดุ 5,375,476.98 8,099,300 7,972,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 572,634.25 750,000 500,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 292,499.28 250,000 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,936.06 10,000 10,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 26,107.3 30,000 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 898,176.89 1,040,000 790,000

รวมงบด าเนินงาน 19,176,867.37 24,308,450 22,421,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โครงการขับเคล่ือน

โรงเรียนจัดการเรียนรู้  สะเต็มศึกษา  (STEM

  Education)

0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือพัดลม 79,500 0 0

โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 

ใบพัด
0 46,800 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 226,000 0 %  -50-

0 882,000 -100 %

0 1,120,000 100 %

1,465,000 0 0 %

37,100 0 0 %

165,000 0 0 %

0 0 100 %

87,000 0 0 %

2,274,500 2,432,000

400,000 0 0 %

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะ

เต็มศึกษา(STEM Education)
0 0 0

โครงการจัดซ้ือกระดานอัจฉริยะ 0 1,776,000 0

โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา 0 0 1,323,000

จัดซ้ือกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่

ศตวรรษท่ี21
0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 4

 (ตลาดสระแก้ว)

0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

กลางแจ้ง
0 0 150,000

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,500 1,822,800 1,473,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ
0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 %

0 0 0 %
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0 150,000 0 %

0 0 0 %

400,000 150,000

2,674,500 2,582,000

9,912,400 0 0 %

0 832,000 1.9 %

0 9,317,000 -0.62 %

9,912,400 10,149,000

9,912,400 10,149,000

53,127,108.36 53,857,874.58

54,353,754.67 55,428,712.14

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
400,000 0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ
0 300,000 300,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ
0 0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน

391,700 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 791,700 300,000 300,000

รวมงบลงทุน 871,200 2,122,800 1,773,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 9,632,000 0 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 0 844,000 860,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 9,088,000 9,032,000

รวมเงินอุดหนุน 9,632,000 9,932,000 9,892,000

รวมงบเงินอุดหนุน 9,632,000 9,932,000 9,892,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 48,051,891.24 61,574,500 59,063,800

รวมแผนงานการศึกษา 49,107,557.45 63,423,150 61,799,000

แผนงานสาธารณสุข



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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1,337,040 1,400,880 4.48 %

67,200 67,200 0 %

103,200 103,200 4.56 %

223,620 231,060 4.33 %

1,731,060 1,802,340

1,731,060 1,802,340

0 0 100 %

0 1,680 0 %

84,000 97,000 11.11 %

21,600 20,000 17.39 %

105,600 118,680

5,598.91 0 0 %

0 0 -100 %

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,269,180 1,391,610 1,454,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 103,200 98,700 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 212,700 242,400 252,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,652,280 1,799,910 1,877,300

รวมงบบุคลากร 1,652,280 1,799,910 1,877,300

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0

ค่าเช่าบ้าน 84,000 108,000 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,095 36,290 42,600

รวมค่าตอบแทน 125,095 144,290 167,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,710.91 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 335,120 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 347,079.7 100 %
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7,042 7,020 100 %

0 42,429 100 %

0 36,377.86 0 %

21,445 20,825.4 0 %

57,512 0 0 %

0 4,800 133.64 %

91,597.91 458,531.96

19,350 59,185 -25 %

0 0 33.33 %

52,800 32,000 -100 %

0 0 0 %

47,449 91,969 -42.03 %

119,599 183,154

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 368,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,190 0 15,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 0 0 90,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการขยะท่ีถูกวิธี โดยกิจกรรม 3R
0 0 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R
0 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000 8,560 20,000

รวมค่าใช้สอย 29,900.91 343,680 493,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 17,615 40,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500 7,500 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 39,690 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 240 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 86,250 50,000

รวมค่าวัสดุ 28,355 173,440 90,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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0 142,697.16 -3.21 %

0 7,386.23 86.05 %

0 2,250.45 282.78 %

0 12,726.08 2.83 %

0 165,059.92

316,796.91 925,425.88

0 0 100 %

52,000 0 0 %

0 0 -100 %

101,700 0 0 %

0 0 -100 %

0 80,000 0 %

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 165,300 160,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 12,900 24,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 3,135 12,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 11,670 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 193,005 208,000

รวมงบด าเนินงาน 183,350.91 854,415 958,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 26,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

พัดลมไอเย็น ชนิดต้ังเวลาปิดอัตโนมัติ 0 250,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์

พร้อมติดต้ัง 
0 365,200 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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0 58,200 0 %

32,700 0 0 %

0 0 0 %

87,000 0 0 %

273,400 138,200

0 0 100 %

0 0

273,400 138,200

300,000 0 0 %

0 0 100 %

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED

 ขาวด า (30หน้า/นาที)
5,800 0 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,800 615,200 26,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพ่ือ

การกีฬาและสันทนาการ
0 0 800,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 800,000

รวมงบลงทุน 5,800 615,200 826,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 300,000 0 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
0 0 10,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %  -56-

300,000 0

300,000 0

2,621,256.91 2,865,965.88

385,980 399,360 4.7 %

12,000 18,000 500 %

42,000 42,000 0 %

0 0 0 %
439,980 459,360

439,980 459,360

0 0 3.47 %

0 0 -100 %

42,000 49,500 20 %

42,000 49,500

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
0 50,000 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000 50,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 50,000 10,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,141,430.91 3,319,525 3,671,900

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 366,060 419,400 439,100

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 12,000 3,000 18,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 360,000 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 420,060 824,400 859,100

รวมงบบุคลากร 420,060 824,400 859,100
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 144,000 149,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 4,640 0

ค่าเช่าบ้าน 42,000 60,000 72,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 208,640 221,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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66,376 0 100 %

0 0 100 %

666,738 490,278 0 %

0 0 100 %

733,114 490,278

14,996 4,200 2.25 %

0 0 0 %

0 0 100 %

1,540 780 100 %

8,700 8,050 96.08 %

25,236 13,030

800,350 552,808

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,304 0 15,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) เทศบาล

เมืองสระแก้ว

0 0 270,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก(อถล.)เทศบาล

เมืองสระแก้ว

0 0 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 0 0 40,000

รวมค่าใช้สอย 14,304 0 325,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 4,975 4,890 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500 0 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,520 0 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,100 10,000

รวมค่าวัสดุ 7,995 9,990 22,000

รวมงบด าเนินงาน 64,299 218,630 568,000

งบลงทุน



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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32,700 0 100 %
32,700 0
32,700 0

400,000 0 0 %

0 400,000 5 %

400,000 400,000

400,000 400,000

1,673,030 1,412,168

589,320 623,340 4.89 %

18,000 18,000 0 %

42,000 40,600 0 %

108,000 301,882 64.41 %

12,000 18,961.5 12.98 %

769,320 1,002,783.5

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 61,800
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 61,800

รวมงบลงทุน 0 0 61,800
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 400,000 420,000

รวมเงินอุดหนุน 0 400,000 420,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 400,000 420,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 484,359 1,443,030 1,908,900

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 562,380 654,300 686,300

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 18,000 85,200 85,200

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 67,200 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 518,230 852,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 59,212 66,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 772,380 1,384,142 1,757,600



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

769,320 1,002,783.5
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0 0 100 %

0 420 -74.32 %

0 420

419,500 0 0 %

0 0 -100 %

0 147,014.8 100 %

24,990 0 100 %

29,400 0 0 %

198,229.3 0 0 %

19,690 2,400 0 %

691,809.3 149,414.8

รวมงบบุคลากร 772,380 1,384,142 1,757,600

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 11,680 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 11,680 8,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 318,432 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,033,900 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23,060 0 15,000

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 0

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก
178,430.4 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,310 10,000 10,000
รวมค่าใช้สอย 536,232.4 1,043,900 75,000

ค่าวัสดุ



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

4,745 0 517.28 %
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0 0 55.76 %

5,000 0 27.88 %

0 0 -89.9 %

0 0 100 %

16,960 20,000 -69.77 %

23,380 0 -71.7 %

8,600 8,900 1,697.75 %

58,685 28,900

18,941.97 19,262.17 38.44 %

2,589.4 4,045.03 300 %
1,322.52 1,287.21 42.86 %

22,853.89 24,594.41
773,348.19 203,329.21

0 0 -100 %

0 111,800 0 %

0 0 -100 %

วัสดุส านักงาน 4,975 1,620 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500 3,210 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,949 7,820 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 99,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,365.1 66,170 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,800 106,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,330 4,450 80,000

รวมค่าวัสดุ 52,919.1 288,270 168,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 17,364.55 43,340 60,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,792.7 4,500 18,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 1,351.41 1,680 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,508.66 49,520 80,400
รวมงบด าเนินงาน 610,660.16 1,393,370 331,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 211,000 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 12,000 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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0 59,000 0 %

59,000 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 165,450 0 %

12,000 0 0 %

0 0 0 %

460,000 0 0 %

0 0 -100 %

32,700 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

563,700 336,250

 -62-

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองพ่น

หมอกควัน)
0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0 59,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 59,000 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 34,500 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่่ืองอ่านผลการทดสอบจาก

ชุดตรวจหาการติดเช้ือไข้เลือดออก
56,000 0 0

โครงการจัดซ้ือยูนิตท าฟัน 0 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 39,800 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,700 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 24,500 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 287,400 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,700 668,200 59,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

250,000 0 0 %

250,000 0

813,700 336,250

2,356,368.19 1,542,362.71

6,650,655.1 5,820,496.59

827,220 863,160 123.37 %

67,200 67,200 200 %

67,200 67,200 200 %

216,000 341,816.1 1.86 %

24,000 23,033 0 %

1,201,620 1,362,409.1

1,201,620 1,362,409.1
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ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการ

สาธารณสุข
0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0

รวมงบลงทุน 82,700 668,200 59,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,465,740.16 3,445,712 2,148,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,091,530.07 8,208,267 7,728,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 782,700 401,300 896,400

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 22,400 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 67,200 22,400 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 403,200 410,700

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 917,100 873,300 1,465,500

รวมงบบุคลากร 917,100 873,300 1,465,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

0 390 0 %

84,000 89,400 89.17 %

0 0 100 %

84,000 89,790

79,710.07 0 0 %

0 52,329.27 100 %

0 0 -100 %

2,160 0 100 %

0 0 100 %

9,453.4 2,400 4.17 %

91,323.47 54,729.27

40,000 39,915 0 %

48,390 39,900 -29.82 %

88,390 79,815
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263,713.47 224,334.27

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0

ค่าเช่าบ้าน 84,000 62,800 118,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 25,000

รวมค่าตอบแทน 84,000 62,800 148,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 73,371.58 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 55,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 52,330 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 0 0 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,800 5,000

รวมค่าใช้สอย 73,371.58 57,130 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 35,090 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,000 57,000 40,000

รวมค่าวัสดุ 69,090 97,000 80,000

รวมงบด าเนินงาน 226,461.58 216,930 298,800



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

29,400 0 0 %

40,200 0 0 %

69,600 0

69,600 0

1,534,933.47 1,586,743.37

1,252,091.4 1,314,922.8 7.72 %

18,000 18,000 100 %

470,640 496,140 5.29 %

1,497,219 2,286,146.51 8.14 %

218,075 331,026.8 8.94 %

3,456,025.4 4,446,236.11

3,456,025.4 4,446,236.11

 -65-

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานบุนวม 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,143,561.58 1,090,230 1,764,300

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,180,800 1,392,540 1,500,000

เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 36,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 445,860 209,040 220,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,423,200 2,411,270 2,607,600

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 204,000 356,440 388,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,271,860 4,387,290 4,752,000

รวมงบบุคลากร 3,271,860 4,387,290 4,752,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

12,000 89,010 150 %

107,900 125,300 0 %

37,500 25,000 83.89 %

157,400 239,310

1,385,200 0 0 %

0 0 -100 %

0 875,613 100 %

25,852 23,070 53.61 %

0 0 100 %

77,000 230,970 -7.14 %

1,488,052 1,129,653

112,750 0 0 %

818,970 724,098 -78.4 %
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1,758,004.24 1,954,654 -79.75 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,200 10,000 25,000

ค่าเช่าบ้าน 113,800 151,200 151,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,100 29,800 54,800

รวมค่าตอบแทน 149,100 191,000 236,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,019,714 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,293,530 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 850,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 52,900 13,020 20,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,750 140,000 130,000

รวมค่าใช้สอย 2,093,364 1,446,550 1,001,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 0 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 638,638 926,000 200,000

วัสดุก่อสร้าง 1,314,114.19 2,469,000 500,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

51,950 88,100 13.97 %

272,350 522,414.8 -39.47 %

4,950 53,750 11.11 %

3,018,974.24 3,343,016.8

0 0 2.8 %

0 0

4,664,426.24 4,711,979.8

0 44,800 0 %

0 0 0 %

0 0 0.12 %

0 0 100 %

0 0 0 %
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0 20,000 0 %

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 42,000 131,610 150,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 230,040.1 413,000 250,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 2,700 3,000

รวมค่าวัสดุ 2,224,792.29 3,942,310 1,103,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 3,210 3,300

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,210 3,300

รวมงบด าเนินงาน 4,467,256.29 5,583,070 2,343,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 0 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส

พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ
80,000 0 0

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ
0 853,000 854,000

โครงการจัดซ้ือรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ 0 0 3,300,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจาะถนน 59,500 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 %

52,000 0 0 %

0 35,000 0 %

0 5,350 0 %

75,000 75,000 0 %

2,100 0 0 %

0 3,745 0 %

0 22,000 100 %

2,942.5 0 0 %

3,500 0 0 %

2,200 0 0 %

0 30,000 0 %

29,000 0 0 %

2,500 0 0 %

20,000 0 0 %

81,400 0 100 %
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โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดถนนคอนกรีต 75,000 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต 0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองขัดผิวคอนกรีต 0 0 0

จัดซ้ือรถเข็น(แบบล้อเดียว) 0 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 0 75,000 75,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจียรไฟฟ้า 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 39,000 0 22,000

โครงการจัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 0 0 0

โครงการจัดซ้ือสว่านกระแทก 0 0 0

โครงการจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมลม 0 0 0

ครุภัณฑ์ส ารวจ

โครงการจัดซ้ือกล้องระดับ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 0 0 0

โครงการจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 90,300

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

0 0 100 %

270,642.5 235,895

0 0 100 %

348,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %
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โครงการปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ 

ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว
0 335,000 0

โครงการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 

80-5772 สระแก้ว
0 0 450,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 253,500 1,263,000 4,791,300

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลา

กลางบ้านหลังสุขศาลา
0 0 254,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล  

31 ซอย 2
0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 

ซอย 3
0 0 434,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31

 ซอย 1
0 0 800,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 

33/1 ซอย 1

(ซอยส านักงานท่ีดินจังหวัดสระแก้ว)
0 13,000 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 

ซอย 1
0 0 720,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านลัด

กะสัง ซอย 6
382,000 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 396,000 0 %
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอาคาร

อเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ
287,000 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล

เมืองสระแก้ว

805,000 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 14 เช่ือม 18
0 0 494,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 19 (ซอยหลังโรงแรมธนาสิริ)
334,000 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 25 (แยกเข้าสระน้ าหนองกะพ้อ)
0 0 421,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 26 (ข้างบ้านดาบอ๊อด)
0 0 682,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)
696,000 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 7
0 0 312,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน

สุวรรณศร ระหว่าง ถนนเทศบาล 5 กับถนน

เทศบาล 7 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

184,000 0 0 %

0 609,000 0 %

0 390,000 0 %

0 0 -100 %

2,530,000 0 0 %

666,000 0 0 %

0 3,244,831.74 0 %
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723,500 0 0 %

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหนอง

นกเขา ซอย 22 (ข้างโรงเห็ด)
0 0 377,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 31

 ซอย 4
0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณ

ศร(ซอยข้าง coffeelove)
0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณ

ศร(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)
0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณ

ศร(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)ต่อ

จากถนนเดิม

0 283,000 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจร  ASPHALT  

CONCRETE ถนนเทศบาล 17
0 0 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจร  ASPHALT  

CONCRETE ถนนเทศบาล 17  เช่ือมถนน

เทศบาล 19

0 0 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT 

CONCRETE ถนนเทศบาล 19
0 0 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว
0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 456,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ า

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
0 0 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว   ชุมชน

เมืองย่อยท่ี 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ2 

บริเวณซอยสระไชยศรี 5 ต่อจากของเดิมสุด

ซอย

0 205,900 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้านค าเจริญ บริเวณ

ถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร

0 112,400 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 บ้านคลองจาน บริเวณ

สวนเกษตรต่อจากของเดิมสุดซอย

0 234,000 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 17 บ้านคลองนางชิง 

บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1

(แยกซ้าย)

0 108,000 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
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โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 2 บ้านหนองนกเขา 

บริเวณริมถนนสุวรรณศร ต้ังแต่ร้าน

กาแฟคอฟฟ่ีเลิฟถึงสะพานคลองนางชิง

0 189,100 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ

 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 

ซอย 10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี)

0 80,010 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 บ้านหนองนกเขาฝ่ังซ้าย

 บริเวณถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3

0 178,900 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 6  บ้านชาติเจริญ บริเวณ

ถนนเทศบาล 14 เช่ือมถนนเทศบาล 18   

ซอย 2

0 209,500 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
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0 0 100 %

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 8  บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย

 บริเวณแยกถนนสระแก้ว

ซอยข้างอู่ประธานยอง

0 85,200 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 9  บ้านหลังสุขศาลา 

บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1

ซอยบ้านนายนิพล ติระวัฒน์

0 37,900 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมือง

ย่อยท่ี 11 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1 บริเวณ

แยกถนนเทศบาล 10 (หน้าโรงแรมทิพปุระ) 

ถึงถนนสายเล่ียงเมือง

0 0 360,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมือง

ย่อยท่ี 18 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณ

แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

0 0 160,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

0 680,000 0 %

0 308,000 0 %

 -75-

0 0 100 %

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมือง

ย่อยท่ี 5 บ้านเนินสมบูรณ์ บริเวณถนน

เทศบาล 31 ซอย 1

0 0 325,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณ

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 17 บ้านคลองนางชิง (ซอย

ข้างร้านกาแฟ Coffee Love) ต าบลท่าเกษม

 อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 0 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณ

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 9 บ้านหลังสุขศาลา 

บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 (หลัง

ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) ซอยบ้าน ร้อย

ต ารวจโทส ารวย  ขันโท ต าบลสระแก้ว 

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 0 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยก

ถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้ า)

0 0 430,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 50,000 0 %

0 185,000 0 %

 -76-

0 284,000 0 %

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้านค าเจริญ 

ถนนเทศบาล 26 ซอย 6 (บ้านนางประไพ  สุ

ระชัย) ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

0 0 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 บ้านหนองนกเขา

ฝ่ังซ้าย ถนนเทศบาล 33 ซอย 3    ต่อจาก

ของเดิมบริเวณหอสมุดจังหวัดสระแก้ว  

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

0 0 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 7 บ้านศูนย์การค้า

สระแก้วเมืองทอง ถนนเทศบาล 35 หลัง 

ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง   ต าบล

สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

0 489,000 0 %

0 0 -100 %

4,451,500 7,091,831.74

4,722,142.5 7,327,726.74

12,842,594.14 16,485,942.65

 -77-

445,620 458,880 4.85 %

220,800 220,800 9.36 %

36,000 36,000 10.72 %

702,420 715,680

702,420 715,680

โครงการต่อเติมโรงจอดรถกองช่างเทศบาล

เมืองสระแก้ว
0 307,000 0

โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ

สระแก้ว - สระขวัญ 0 0 0

โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ

สระแก้ว-สระขวัญ
0 490,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,504,000 2,533,910 5,769,000

รวมงบลงทุน 2,757,500 3,796,910 10,560,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,496,616.29 13,767,270 17,655,600

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 425,940 479,340 502,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800 408,200 446,400

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 75,870 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 682,740 963,410 1,033,000

รวมงบบุคลากร 682,740 963,410 1,033,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

0 4,440 100 %

42,000 48,000 0 %

42,000 52,440

1,659,080.36 0 0 %

0 2,476,012.12 100 %

0 0 -100 %

 -78-

0 0 100 %

0 0 100 %

53,080 84,880 -14.47 %

1,712,160.36 2,560,892.12

7,220 19,765 132.56 %

168,889.72 155,683.93 -43.17 %

51,380 32,800 -30.07 %

104,425 116,380 2.54 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 54,000 54,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 54,000 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,562,827.8 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 1,943,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 2,512,750 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 4,000

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 47,910 58,460 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,610,737.8 2,571,210 1,998,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,230 4,300 10,000

วัสดุก่อสร้าง 127,950 70,380 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,055 57,200 40,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 126,670.1 117,030 120,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

184,207 95,800 -24.82 %

516,121.72 420,428.93

0 21,290.76 18.85 %

0 15,974.69 -17.72 %

0 37,265.45

2,270,282.08 3,071,026.5

 -79-

0 0 0 %

98,000 0 0 %

0 98,000 0 %

98,000 98,000

0 0 100 %

วัสดุการเกษตร 67,530 79,810 60,000

รวมค่าวัสดุ 327,435.1 328,720 270,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 23,560 28,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 20,660 17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 44,220 45,000

รวมงบด าเนินงาน 1,980,172.9 2,998,150 2,374,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 40,000 0 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศ(แบบใบพัดตี

น้ า)
0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศ(แบบใบพัดตีน้ า) 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ใน

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
0 0 500,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

77,000 0 0 %

77,000 0

 -80-

175,000 98,000

3,147,702.08 3,884,706.5

724,380 1,026,667.2 4.86 %

1,356,219 855,832 -6.48 %

167,355 102,000 -9.17 %

2,247,954 1,984,499.2

2,247,954 1,984,499.2

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0 0 300,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 800,000

รวมงบลงทุน 40,000 0 800,000

รวมงานสวนสาธารณะ 2,702,912.9 3,961,560 4,207,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 688,320 837,890 878,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,340,400 790,445 739,200

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 169,420 118,903 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,198,140 1,747,238 1,725,800

รวมงบบุคลากร 2,198,140 1,747,238 1,725,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

15,720 1,260 100 %

39,900 26,200 77.91 %

55,620 27,460

7,857,928 0 0 %

0 0 -100 %

 -81-

0 9,528,515.41 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

355,251.05 181,201.65 -44.14 %

8,213,179.05 9,709,717.06

500,000 550,772 -11.44 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,320 0 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,400 16,750 29,800

รวมค่าตอบแทน 16,720 16,750 49,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 7,611,740 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,791,129 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 10,018,300

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการขยะท่ีถูกวิธี
0 55,090 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R
0 0 80,000

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,770.5 358,030 200,000

รวมค่าใช้สอย 7,862,510.5 11,204,249 10,299,300

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 499,100 451,670 400,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

320,949.14 0 870.87 %

313,800 64,000 11.76 %

1,811,668 1,958,328.3 -22.03 %

40,000 0 0 %

2,986,417.14 2,573,100.3

243,221.01 202,264.57 3,603.7 %

12,939.29 0 0 %

 -82-

0 0 398.44 %

256,160.3 202,264.57

11,511,376.49 12,512,541.93

0 0 100 %

0 69,300 0 %

0 0 0 %

วัสดุก่อสร้าง 322,867 2,060 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 79,300 178,958 200,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,705,960 1,795,593 1,400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500 0 0

รวมค่าวัสดุ 2,611,727 2,428,281 2,020,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 215,512.68 5,400 200,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,758.32 0 0

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 3,210 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 228,271 8,610 216,000

รวมงบด าเนินงาน 10,719,228.5 13,657,890 12,585,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 19,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือติดต้ังบน

รถบรรทุกขยะ
0 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000 0 0

ครุภัณฑ์โรงงาน



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

60,000 0 0 %

0 0 100 %

1,774,950 0 0 %

0 498,000 0 %

0 499,240 0 %

 -83-

1,834,950 1,066,540

1,834,950 1,066,540

15,594,280.49 15,563,581.13

33,119,510.18 37,520,973.65

983,731 1,314,134 12.55 %

67,200 67,200 0 %

85,151 85,200 0 %

180,000 180,000 8.17 %

0 0 0 %

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 39,500

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 

80-8584 สระแก้ว
0 0 0

ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถขุดตักตีนตะขาบ 

ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว
0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,000 0 58,500

รวมงบลงทุน 57,000 0 58,500

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 12,974,368.5 15,405,128 14,369,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 27,317,459.27 34,224,188 37,996,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 919,960 1,407,700 1,584,400

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 76,300 85,200 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 96,870 180,000 194,700

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 5,870 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

1,316,082 1,646,534

1,316,082 1,646,534

0 0 100 %

0 1,680 0 %

 -84-

103,599 134,793 18.62 %
0 0 0 %

103,599 136,473

277,523.14 0 0 %

0 491,478.35 100 %

0 0 -100 %

7,340 31,596 141.94 %

0 502,040 -26.39 %

19,800 0 0 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,166,200 1,740,100 1,931,500

รวมงบบุคลากร 1,166,200 1,740,100 1,931,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0

ค่าเช่าบ้าน 69,000 139,600 165,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,100 0 0

รวมค่าตอบแทน 80,100 139,600 170,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 288,023.14 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 504,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 459,000 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,400 30,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ
0 679,230 500,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

478,054 1,098,835 100 %

26,891 46,836 524.8 %

19,551 0 0 %

97,000 98,750 0 %

 -85-

50,000 0 0 %

0 20,000 0 %

0 15,000 0 %

0 0 11.11 %

0 0 100 %

0 18,626 -100 %

0 0 100 %

4,645 3,900 -33.96 %

980,804.14 2,327,061.35

38,167 29,980 -30 %

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน
0 0 300,000

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน
50,000 50,000 312,400

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
0 0 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน 97,000 100,000 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 0 0 0

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 20,000 20,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 0 15,000 15,000

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
0 180,000 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
0 0 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
0 20,000 0

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 21,200 14,000
รวมค่าใช้สอย 435,023.14 1,556,830 2,016,400

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 39,995 50,000 35,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %

0 0 100 %

1,800 0 0 %

3,081 16,000 53.85 %

11,120 29,900 13.21 %

0 0 100 %

 -86-

38,070 40,810 -9.09 %

92,238 116,690

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0

1,176,641.14 2,580,224.35

53,300 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

28,800 0 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0 -100 %

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 13,000 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,300 26,500 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,120 55,000 50,000
รวมค่าวัสดุ 79,415 144,500 154,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 0 0 60,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 70,000
รวมงบด าเนินงาน 594,538.14 1,840,930 2,411,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 265,700
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 265,700 0
โครงการจัดซ้ือช้ันโชว์ส าหรับวางผลงาน 0 8,400 0
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 19,300 0
โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม 0 0 20,000

โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม 0 9,500 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 8,800 0 %

0 18,000 0 %

 -87-

0 28,800 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 34,900 0 %

0 62,500 0 %

0 10,900 0 %

0 0 100 %

0 5,500 0 %

โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 19,000 0

โครงการจัดซ้ือพัดลม 0 0 6,200

โครงการจัดซ้ือพัดลม 0 6,200 0

จัดซ้ือเก้าอ้ีปฎิบัติงาน 0 0 0

จัดซ้ือโซฟาชุดรับแขก 0 0 0

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0 0 100,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0 100,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 70,200

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 70,200 0

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 45,500 45,500

จัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิงระบบดิจิตอลพร้อม

เลนส์ และอุปกรณ์เสริม
0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0

จัดซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED TV) 0 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง

ภายในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
0 0 60,000

จัดซ้ือตู้เย็น 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 13,205 0 %

65,400 0 0 %

0 0 -100 %

0 15,000 0 %

 -88-

147,500 197,605

0 0 -100 %

0 0

147,500 197,605

2,640,223.14 4,424,363.35

2,640,223.14 4,424,363.35

3,600 0 0 %

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,200 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 24,800 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,200 568,600 567,600

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาล

เมืองสระแก้ว
0 3,113,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,113,000 0

รวมงบลงทุน 44,200 3,681,600 567,600

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,804,938.14 7,262,630 4,910,100

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,804,938.14 7,262,630 4,910,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

157,800 79,500 -45.74 %

0 129,895 100 %

133,390 0 -100 %

 -89-

0 0 100 %
294,790 209,395

71,857.99 0 -100 %
0 0 100 %

71,857.99 0

1,131.55 3,387.05 0 %
0 8,641.65 0 %

1,131.55 12,028.7
367,779.54 221,423.7

0 4,000 0 %

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว 53,585 184,300 100,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา
0 0 200,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ในเยาวชนนอกสถานศึกษา
0 145,000 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 53,585 329,300 310,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง 0 2,700 0
วัสดุกีฬา 0 0 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 2,700 15,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 20,000 20,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 10,000 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000
รวมงบด าเนินงาน 53,585 362,000 355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือโต๊ะไม้ โต๊ะพับ ศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา
0 0 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

220,000 0 0 %
0 239,348.3 0 %

200,000 0 0 %

400,000 0 0 %

 -90-

820,000 243,348.3

0 0 -100 %

0 0
820,000 243,348.3

1,187,779.54 464,772

0 0 -100 %

47,950 50,000 21.07 %

17,700 29,800 100 %

ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 0 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 0 0 0

ครุภัณฑ์อ่ืน
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ
0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นเทศบาลเมือง

สระแก้ว
0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
0 1,710,945 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 1,710,945 0
รวมงบลงทุน 0 1,710,945 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 53,585 2,072,945 355,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 149,600 0

โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 36,050 41,300 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 200,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

115,300 349,819 100 %

50,000 49,756.5 100 %

0 0 0 %

60,000 0 0 %

0 59,930.9 0 %

 -91-

0 0 100 %

111,950 238,797 -16.67 %
114,380 72,300 146.91 %
26,050 0 100 %

0 0 0 %
543,330 850,403.4
543,330 850,403.4
543,330 850,403.4

1,731,109.54 1,315,175.4

0 0 20.39 %
0 0 20 %
0 0
0 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 54,700 0 350,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 0 50,000

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือท่ีปางสีดา ประจ าปี 2560 39,050 0 0

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2561 0 0 0

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2562 0 0 0

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2564 0 0 60,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 300,000 250,000
โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 0 40,500 100,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 26,850 0 30,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 48,300 0 0

รวมค่าใช้สอย 284,950 531,400 1,090,000
รวมงบด าเนินงาน 284,950 531,400 1,090,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 284,950 531,400 1,090,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 338,535 2,604,345 1,445,000

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 89,710 108,000
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 10,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 99,710 120,000
รวมงบบุคลากร 0 99,710 120,000



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 10,245.21 100 %
0 0 -100 %

 -92-

93,758 0 0 %

0 0 100 %

0 88,530 0 %

0 0 -100 %

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 10,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 11,000 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 29,879 0 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 90,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 0 0 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 90,000 0



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

0 0 100 %
0 18,953.8 -63.44 %

93,758 117,729.01

3,400 8,627 0.91 %
45,992 64,360.1 -34.78 %
49,392 72,987.1

 -93-

143,150 190,716.11

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0

143,150 190,716.11
143,150 190,716.11

4,860,935.9 0 100 %
940,642.67 0 100 %

561,052 0 100 %

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,070 54,700 20,000

รวมค่าใช้สอย 34,949 155,700 121,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000 19,820 20,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 41,230 46,000 30,000

รวมค่าวัสดุ 55,230 65,820 50,000
รวมงบด าเนินงาน 90,179 221,520 171,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 39,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 49,000
รวมงบลงทุน 0 0 49,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 90,179 321,230 340,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 90,179 321,230 340,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 4,812,559.13 0 2,515,000
ค่าช าระดอกเบ้ีย 1,187,324.36 0 408,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 539,213 0 830,500



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

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

14,345,300 15,451,400 8.29 %
3,128,800 3,397,600 27.62 %

112,000 120,000 46 %

 -94-

14,850 84,010.5 -52.78 %
811,451.37 0 0 %

0 783,266.66 -100 %
0 4,910,763.98 -100 %
0 100,000 -75.04 %

0 146,150.8 1.38 %

0 131,928 -100 %

0 1,777,026 -100 %

0 644,262 -100 %
0 200,750 -100 %

0 487,431 22.85 %

0 25,699 -100 %
0 0 -37.5 %

1,729,590.4 0 100 %

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 35,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 150,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 0 523,199 0
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,507,000 17,704,800 19,172,400
เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,746,400 3,633,200 4,636,800
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 150,000 219,000
ส ารองจ่าย 32,990.5 635,300 300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 884,529.97 0 0

ค่าช าระดอกเบ้ีย 0 480,000 0
ค่าช าระหน้ีเงินต้น 0 4,962,100 0
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร 0 400,700 100,000
เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย
0 159,000 161,200

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 1,119,700 0
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน(กบท.)
0 1,863,700 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 711,000 0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 150,000 0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถ่ิน
0 407,000 500,000

สมทบกองทุนเงินทดแทน 0 31,000 0
เงินช่วยพิเศษ 0 80,000 50,000
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
1,626,800 0 1,880,100



ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

38,580 38,580 0 %
131,928 0 100 %
84,381.2 88,023 3.83 %

 -95-

6,271.2 6,600.6 7.14 %

0 0 100 %
26,765,782.74 28,393,491.54
26,765,782.74 28,393,491.54
26,765,782.74 28,393,491.54
26,765,782.74 28,393,491.54

152,399,071.44 163,311,237.72

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 38,580 38,600 38,600
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 478,194 0 1,776,000
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 191,553 93,900 97,500
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
5,938.2 7,000 7,500

33,150,199 32,886,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 0 0 8,800
รวมงบกลาง 26,147,082.16 33,150,199 32,886,400

รวมแผนงานงบกลาง 26,147,082.16 33,150,199 32,886,400

รวมทุกแผนงาน 135,678,039.46 179,801,500 185,549,400

รวมงบกลาง 26,147,082.16
รวมงบกลาง 26,147,082.16 33,150,199 32,886,400



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  16,502,400  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไป รวม 16,502,400 บาท

งบบุคลากร รวม 9,070,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,260,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จ ำนวน 954,000 บำท

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

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ ำนวน 312,000 บำท

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร จ ำนวน 306,000 บำท

ส่วนต าบล

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

-96-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 2,376,000 บำท

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน และเงินค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำง

อ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,810,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 3,369,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ ำนวน 218,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ประเภทบริหำรท้องถ่ินระดับกลำง 

อ ำนวยกำรท้องถ่ินระดับกลำง  (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/

ผู้อ ำนวยกำรกอง) และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน   

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 254,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถ่ิน/อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 887,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 79,700 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 4,476,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 554,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000          บำท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองสระแก้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำล พ.ศ. 2558

ค่าเบ้ียประชุม จ ำนวน 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมให้กรรมกำรท่ีสภำเทศบำลแต่งต้ังข้ึน โดยได้รับ

เงินค่ำเบ้ียประชุมรำยหน่ึง เฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม คร้ังละ 250 บำท 

ส ำหรับประธำนกรรมกำรของแต่ละคณะให้ได้รับเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
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ในส่ีของอัตรำเบ้ียประชุมดังกล่ำว กำรประชุมของแต่ละคณะกรรมกำรใน

วันเดียวกันมำกกว่ำหน่ึงคร้ัง ให้ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรได้รับ

เบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 

เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ นำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี

และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 396,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 108,800       บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 2,472,000 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

สภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

ตำมกฎหมำยหรือระเบียบ  หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย 

หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกคองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 300,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล  เช่น ค่ำลงทะเบียน 
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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

  หน้ำ 76 ล ำดับท่ี 5

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่าง จ ำนวน 211,000       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) หน้ำ 5 ล ำดับท่ี 1

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี จ ำนวน 30,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรออกหน่วยบริกำรประชำชน

ในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นใน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

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

  หน้ำ 74 ล ำดับท่ี 3

รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ ำนวน 500,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิก

สภำเทศบำล กรณีครบวำระด ำรงต ำแหน่งหรือเลือกต้ังแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำร

  ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี

  6 กรกฎำคม 2561

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

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

  หน้ำ 77 ล ำดับท่ี 6 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)
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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 ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 90,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 20,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 40,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 40,000         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
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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

งบลงทุน รวม 2,955,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,955,600 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 234,900       บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ ำนวน 85,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังน้ี

1. ชุดโซฟำรับแขก หุ้มด้วยหนังช้ันดี จ ำนวน 3 ชุด

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

2. โต๊ะกลำงกระจก จ ำนวน 3 ตัว

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ ำนวน 149,900 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน ดังน้ี

1. ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู จ ำนวน 2 เคร่ือง

2. ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 48,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 115,700       บาท

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ ำนวน 45,500         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจอรับภำพ ชนิดมอเตอ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 จอ
มีเส้นทแยงมุม ขนำด 200 น้ิว หรือ 144x144 น้ิว หรือ 120x160 น้ิว

หรือ 122x162 น้ิว หรือ 12x12 ฟุต

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 70,200         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

มีระดับ XGA ขนำด 5,000 ANSI Lumens

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 105,000       บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 105,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล * จ านวน 1 เคร่ือง 

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *  

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

   จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 1,500,000 บาท

โครงการจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ จ ำนวน 1,500,000    บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,000 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 125 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์

เบนซิน จ่านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เป็นรถยนต์ท่ีมีท่ีน่ังไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ีน่ัง

- มีระบบจ่ำยน่ ำมันเช้ือเพลิง แบบหัวฉีด

- ขับเคล่ือน 4 ล้อ อัตโนมัติ

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ

- เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นป้องกันสนิม

- เป็นรำคำท่ีรวมภำษีสรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพ่ิม

- มีกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 

  ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  
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ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท

อาคารต่างๆ รวม 1,000,000 บาท

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จ ำนวน 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโรงจอดรถส ำนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ว
ขนำด 6x45 เมตร จ ำนวน 1 หลัง

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก่าหนด

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

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำ 6 ล ำดับท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในบริเวณอาคารส านักงาน จ ำนวน 500,000 บำท

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังถังบ ำบัดน้ ำเสีย ขนำด Ø 1.80 เมตร ยำว 4.64 เมตร

หรือมีปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10,000 ลิตร จ ำนวน 2 แห่ง 

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก่าหนด

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

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำ 11 ล ำดับท่ี 1
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  6,539,100  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,539,100 บาท

งบบุคลากร รวม 4,287,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,287,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 2,738,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 121,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน 

ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง/ผู้อ่านวยการกอง)

และเงินเพ่ิมส่าหรับต่าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษต่าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 103,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ่านวน 264,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง

ประจ่า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 1,014,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 45,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 1,343,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 240,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่านวน 5,000        บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 229,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 6,400        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 868,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 437,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 30,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง

ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ่านวน 40,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ

ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น่้าด่ืม ฯลฯ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 79 ล่าดับท่ี 8

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ่านวน 350,000     บาท

  พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้า 7 ล่าดับท่ี 2

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานท่ีจัดอบรม

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น่้าด่ืม ค่าพาหนะ 

ค่าท่ีพัก ส่าหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

  ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
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รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 40,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 25,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวด่าท่ีได้จาก

การล้าง อัด ขยาย ขาต้ังกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 80,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ่านวน 60,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการในระบบอินเตอร์เน็ต  

ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการติด

ต้ังด่าเนินการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ของระบบ
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งบลงทุน รวม 878,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 878,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 47,000 บาท

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ่านวน 47,000       บาท

เพ่ือจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่่ากว่า 36,000 บีทียู 

จ่านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ของส่านักงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 95,000 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 95,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2

   (38 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 736,000 บาท

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติ จ่านวน 736,000     บาท

ชนิดไร้สาย ระบบ UHT-FM ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

เพ่ือจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย

ระบบ UHT-FM ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 16 ชุด

แต่ละชุดประกอบด้วย

1. เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่มแบ่งโซน จ่านวน 1 เคร่ือง

2. เสาอากาศแบบเจโฟนพร้อมสายน่าสัญญาณ จ่านวน 1 เสา

3. ล่าโพงฮอร์น ขนาด 15 น้ิว จ่านวน 2 ตัว

4. กล่องส่าหรับใส่อุปกรณ์ จ่านวน 1 กล่อง
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- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้า 73 ล่าดับท่ี 1

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท

ค่าจ้างท่ีปรึกษา จ่านวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และ/หรือ ส่ิงก่อสร้าง ดังน้ี 
- จ่ายเป็นเงินค่าจ้างสถาบันการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติ
  งานของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  7,374,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานบริหารงานคลัง รวม 7,374,800 บาท

งบบุคลากร รวม 5,325,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,325,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 3,300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 130,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอ่านวยการท้องถ่ินระดับกลาง

(หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง/อ่านวยการกอง) และเงินเพ่ิมค่า

ครองชีพช่ัวคราว ส่าหรับพนักงานและเงินเพ่ิมพิเศษส่าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 121,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ่านวน 269,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง

ประจ่า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 1,431,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 73,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 1,863,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 433,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 205,000      บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

    และการบริหารพัสดุภาครัฐ จ่านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

ให้มีหน้าท่ีในการด่าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 168,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 30,800       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,243,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 1,200,000   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 30,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง

ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 12,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 187,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 80,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 2,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 15,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 40,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 50,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 185,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,100 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 6,500 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ่านวน 6,500         บาท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ จ่านวน 1 เคร่ือง

- เคร่ืองผลิตจากโลหะอย่างดี ทนทาน

- แกนต้ังระยะมีปุ่มล็อค ป้องกันกระดาษล่ืน

- มีท่ีก้ันกระดาษ เพ่ือปรับระยะขนาดกระดาษได้ตามความต้องการ

- สามารถใช้แกนต้ัง ต้ังระยะแบบ 4 รูได้

- เคร่ืองเจาะสามารถเจาะได้ 2 รู และ 4 รู

- สามารถเจาะกระดาษได้กระดาษ 80 แกรม ได้จ่านวนสูงสุด 145 แผ่น

- มีระยะห่างการเจาะรู ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

- เส้นผ่านศูนย์กลางของรูท่ีเจาะไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 40,000 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน 40,000       บาท

เพ่ือจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิงระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม จ่านวน 1 ตัว

รายละเอียดดังน้ี
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- ขนาดภาพมีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,000x4,000 พิกเซล

- มีจ่านวนพิกเซลใช้งานจริงไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล

- มีขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 3 น้ิว

- มีเลนต์ติดกล้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 18-140 mm.

- มีช่องต่อสาย USB

- มีช่องต่อสัญญาณออก HDMI

- มีสัญญาณเสียงเข้าสัญญาณเสียงออก

- มีส่ือบันทึกข้อมูลแบบ SD CARD

- พร้อมอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 49,000 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 49,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง 

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 89,600 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 89,600       บาท

เพ่ือจัดซ้ือรถจักยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ่านวน 2 คันๆ

ละ 44,800 บาท

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  983,300  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานเทศกิจ รวม 983,300 บาท

งบบุคลากร รวม 736,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 736,800 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 652,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 84,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงท่ีปฏิบัติงำน

ท่ีมีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯและหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

งบด าเนินงาน รวม 246,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 5,000        บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 70,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 5,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 5,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 50,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ตะปู โถส้วม ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 15,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 40,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,500 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 1,500        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลข

โทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 9,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต

กำร์ดและค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรและค่ำใช้จ่ำย

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  7,044,200  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน    

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 7,044,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,331,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,331,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 1,098,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ ำนวน 21,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

ระดับกลำง (หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง)

และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำน

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 309,900 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำง

ประจ ำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 1,644,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ให้แก่พนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 240,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ท่ีมีสิทธิได้รับ

ตำมระเบียบฯและหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

งบด าเนินงาน รวม 1,269,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 45,000       บำท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองสระแก้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำล พ.ศ. 2558

2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จ ำนวน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ท่ีปฏิบัติ

งำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ

ตำมระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 34,000       บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 50,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 30,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำง

รำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 775,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 15,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 

ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 10,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 10,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 50,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ตะปู โถส้วม ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 200,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก  ยำงใน  ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 250,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ

และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ ำนวน 100,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เช่น เส้ือ กำงเกง  ถุงมือ ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ ำนวน 100,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น เคร่ืองดับเพลิง รวมท้ังเคมีโฟม  

และน้ ำยำท่ีใช้ในกำรดับเพลิงชนิดต่ำงๆ ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุอ่ืน จ ำนวน 30,000       บำท

เพ่ือจ่ำยป็นค่ำจัดซ้ือโซ่ ส ำหรับเล่ือยโซ่ยนต์ข้อต่อโซ่เล่ือยยนต์ เชือก

มะนิลำ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

 -117-



ค่าสาธารณูปโภค รวม 56,000      บาท

ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 20,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในงำนป้องกันฯ/ในท่ีสำธำรณะ 

ท่ีอยู่ในควำมควบคุมดูแล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 20,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ  ท่ีใช้ในอำคำรส ำนักงำน

ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ส ำหรับกำรติดต่อรำชกำรต่ำง ๆ

รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียว

กับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุง

รักษำสำย ฯลฯ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 4,000        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำระบบ GPS รถบรรทุกน้ ำ หมำยเลขทะเบียน 80-9284

งบลงทุน รวม 2,444,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,444,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 2,200,000 บาท

โครงการจัดซ้ือรถกู้ภัยขนาดเล็กแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ พร้อมระบบไฟฟ้า จ ำนวน 2,200,000   บำท

ส่องสว่างและอุปกรณ์กู้ภัยประจ ารถกู้ภัย จ านวน 1 คัน

เพ่ือจัดซ้ือรถกู้ภัยขนาดเล็กแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

และอุปกรณ์กู้ภัยประจ่ารถกู้ภัย จ่านวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังน้ี

- เป็นรถยนต์ใช้เคร่ืองยนต์ท่ีมีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,800 ซีซี 

  หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 130 กิโลวัตต์

- มีตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย

- มีชุดอุปกรณ์เคร่ืองตัด-ถ่ำง ไฮดรอลิค พร้อมเคร่ืองก ำเนิดก ำลัง 

  จ ำนวน 1 ชุด

- มีเคร่ืองป่ันไฟสนำม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2,300 วัตต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

- ติดต้ังกันชนพร้อมระบบรอกไฟฟ้ำ (Winch)

- ติดต้ังชุดสัญญำณไฟไซเรน เคร่ืองขยำยเสียงสำมำรถปรับได้

  ไม่น้อยกว่ำ 5 เสียง พร้อมล ำโพงไม่น้อยกว่ำ 100 วัตต์

- ติดต้ังระบบวิทยุส่ือสำร VHF/FM ก ำลังส่งไม่น้อยกว่ำ 25 วัตต์ 1 เคร่ือง

- เป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

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

  หน้ำ 343 ล ำดับท่ี 155
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ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 244,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ ำนวน 44,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ ำนวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- มีก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 2 แรงม้ำ

- แผ่นบังคับโซ่ยำว 16 น้ิว

- เป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

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

  หน้ำ 263 ล ำดับท่ี 12

โครงการจัดซ้ือเคล่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป้ัมสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ ำนวน 200,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคล่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป้ัมสูบน้ ำชนิดหอยโข่ง

พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลมีขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 15 แรงม้ำ

- เคร่ืองยนต์ดีเซล และป๊ัมสูบน้ ำติดต้ังบนเทรเลอร์ส ำหรับลำกจูง

  สำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก

- ท่อสูบน้ ำตัวหนอนขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 น้ิว ยำวไม่น้อยกว่ำ 

  4 เมตร 1 ท่อน พร้อมหัวกระโหลกส ำหรับกรองผงแบบมีล้ิน

- สำยส่งน้ ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 น้ิว ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร 

  1 เส้น

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

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

  หน้ำ 257 ล ำดับท่ี 3
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  2,735,200  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,735,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,134,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,134,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 1,358,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 67,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน 

ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง/ผู้อ่านวยการกอง)

และเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส่าหรับพนักงาน   

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 67,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 606,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ให้แก่ พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองสระแก้ว และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองสระแก้ว

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

จ่านวน 180,000 บาท

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 35,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว

แผนงานการศึกษา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



งบด าเนินงาน รวม 537,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 5,000          บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 156,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ

ตำมระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 160,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 25,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทางราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า
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งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จ่านวน 3,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

จ่านวน 6,000 บาท

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 40,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 10,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 50,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน 5,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวด่าท่ีได้จาก

การล้าง อัด ขยาย ขาต้ังกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่าย

ประเภทน้ี    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 30,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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วัสดุการศึกษา จ่านวน 10,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ ส่าหรับประกอบการเรียนการสอน

ของเด็กด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

งบลงทุน รวม 64,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,200 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 15,000 บาท

โครงการจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ่านวน 15,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะส่านักงานส่าหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

จ่านวน 1 ตัว

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 49,200 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 49,200         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล * จ านวน 2 เคร่ือง 

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)

    จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  59,063,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 59,063,800 บาท

งบบุคลากร รวม 24,976,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 24,976,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 18,713,500 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล 

พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จ่านวน 17,466,900  บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี

  มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมท้ังเงินปรับปรุง

เงินเดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่านวน 1,246,600  บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี

  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 992,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงาน

ครูเทศบาล ท่ีได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี

  มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

เงินวิทยฐานะ จ่านวน 1,665,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

แผนงานการศึกษา
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อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ่านวน 241,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ่า  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ่า

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 3,175,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ท่ีปฏิบัติงานกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน

การสอน) ในสถานศึกษา

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จ่านวน 512,000  บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

   มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/

ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส่าหรับ

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่าหนดว่า ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

ต่าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดสรรให้ใน

อัตรา 9,400 บาท/เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ รายใดได้รับการเล่ือน

ค่าตอบแทนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างของ อปท.แล้ว ได้รับ

ค่าตอบแทนสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต้นสังกัด ต้ังงบประมาณจากเงินรายได้ สมทบเพ่ิม

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่านวน 437,000  บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี

  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 190,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงาน

ในกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองสระแก้ว

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา
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ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จ่านวน 44,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี

  มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

และผู้ดูแลเด็ก) ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 

เมืองสระแก้ว

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่านวน 60,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

งบด าเนินงาน รวม 22,421,900 บาท

ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 47,000         บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ จ่านวน 42,000 บาท

   ประเมินผล

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหน้าท่ี ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 48,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบฯ

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 22,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้สอย รวม 13,542,300 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 2,616,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการด่าเนินการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 26,000 บาท

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง 

ตามค่าส่ังของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 

ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูแกนน่า ตามโครงการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จ่านวน 6,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

   มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 200,000 บาท

แห่งประเทศไทย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ ค่าส่ิงของ ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ่าเป็น ค่าส่ิงของต่างๆ ค่าจ้าง เช่น ค่าชุดนักกีฬา

ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 235 ล่าดับท่ี 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ่านวน 10,699,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ ดังน้ี

1. ค่าอาหารกลางวันส่าหรับนักเรียน

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL

4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   ในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจัดท่าแผนการ

   ศึกษาดีเด่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน

10. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กร

     ปกครองส่วนท้องถ่ิน

12. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษา

     สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

     สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส่าหรับนักเรียนยากจน

15. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่

     ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

16. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

18. ค่าใช้จ่ายส่าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดสถานศึกษาของ

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

19. ค่าใช้จ่ายส่าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

  การจัดท่างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

20. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

     - ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 

     (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- รายการท่ี 1-20 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

  เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 101-104 ล่าดับท่ี 18

ค่าวัสดุ รวม 7,972,600 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จ่านวน 7,000,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

4. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ่าจังหวัดสระแก้ว

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ

  จัดท่างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัสดุการศึกษา จ่านวน 972,600       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส่ิงของ ส่ือการเรียนการสอน ตามโครงการขับเคล่ือน

โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ส่าหรับโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ค่าสาธารณูปโภค รวม 790,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารส่านักงาน/ในท่ี

สาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 250,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้าประปา ค่าน่้าบาดาล ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าน่้าประปา  ค่าน่้า -

บาดาล ในอาคารส่านักงาน ในท่ีสาธารณะ ท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ่านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ส่าหรับติดต่อราชการต่างๆ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้ค่าบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ่ารุงรักษา

สาย ฯลฯ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง

สระแก้ว

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ่านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ส่าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้

ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 1,773,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,473,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา รวม 1,323,000 บาท

โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา จ่านวน 1,323,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษส่าหรับ

การเรียนการสอน จ่านวน 1 ชุด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง

ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษาอังกฤษพร้อมอุปกรณ์ประกอบท่ีสามารถ

ด่าเนินการใช้เป็นการส่ือการเรียนการสอนได้โดยสมบูรณ์ และมีการ

รับประกันอย่างน้อย 1 ปี  ส่าหรับโรงเรียนในเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

ประกอบด้วย

1. โปรแกรมภาษาอังกฤษสกายแคมบริจด์ ขนาด 40 รหัส จ่านวน 1 ระบบ

2. โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษเสมือนจริง จ่านวน 1 ระบบ

3. คอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลลผล จ่านวน  40  ชุด

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง จ่านวน 2 เคร่ือง

5. เดินสายพร้อมระบบไฟฟ้าในห้อง 40 ชุด

6. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จ่านวน 1 ชุด

7. เชฟทีคัท จ่านวน 1 ชุด

8. โต๊ะคอมพิวเตอร์นักเรียน จ่านวน 39 ตัว

9. เก้าอ้ีนักเรียน จ่านวน 39 ตัว

10. โต๊ะคอมพิวเตอร์ครู จ่านวน 1 ตัว

11. เก้าอ้ีครู จ่านวน 1 ตัว

12. หูฟัง จ่านวน 39 อัน

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้า 9 ล่าดับท่ี 2

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ รวม 150,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จ่านวน 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง

ส่าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ศูนย์ท่ีสาม ( บ้านหนองกะพ้ออนุสรณ์)

ประกอบด้วย

ชุดสไลเดอร์เพ่ือนรักหรรษา จ่านวน  1  ชุด 

ขนาด 2.4 x 3.8 x 2.6  เมตร

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้า 72 ล่าดับท่ี 12
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ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ่านวน 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีใช้ในการจัด

การเรียนการสอน ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

  ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า

  งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 91 ล่าดับท่ี 1

งบเงินอุดหนุน รวม 9,892,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 9,892,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว จ่านวน 860,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส่าหรับนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเมืองสระแก้ว 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 105 ล่าดับท่ี 20

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ่านวน 9,032,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส่าหรับนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลวัดสระแก้ว 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 106 ล่าดับท่ี 21
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  3,671,900  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,671,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,877,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,877,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 1,454,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 67,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน

ระดับกลาง(หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง/ผู้อ่านวยการกอง)  

และเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ส่าหรับพนักงาน   

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 103,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ่านวน 252,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ่า

งบด าเนินงาน รวม 958,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 167,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 5,000            บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

แผนงานสาธารณสุข
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เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 42,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 493,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 368,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 15,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง ราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ่านวน 90,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียว

เก่ียวกับยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 

ค่าท่ีพัก ค่าสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็น

ในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 118 ล่าดับท่ี 3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 20,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ

ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 30,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 10,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 50,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 208,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 160,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในอาคารกีฬาและสันทนาการของเทศบาล

เมืองสระแก้ว 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 24,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้าประปา ท่ีใช้ในอาคารกีฬาและสันทนาการของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

ค่าบริการโทรศัพท์ จ่านวน 12,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ 

บริการต่างๆ  ในอาคารกีฬาและสันนทนาการของเทศบาลเมือง

สระแก้ว

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ่านวน 12,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต

รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง

งบลงทุน รวม 826,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 26,000 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ่านวน 26,000           บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับน่ังปฏิบัติงำน จ ำนวน 10 ตัว

มีคุณลักษณะดังน้ี

- เก้ำอ้ีมีพนักและวำงแขน แบบขำเหล็กมีล้อหมุน

- บุด้วยฟองน้ ำอย่ำงดี หุ้มด้วยหนังเทียม

- มีโช๊คปรับระดับสูง-ต่ ำได้

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพ่ือการกีฬาและสันทนาการ จ ำนวน 800,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงฝ้ำเพดำนฉำบเรียบอำคำรอเนกประสงค์

เพ่ือกำรกีฬำและสันทนำกำร

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก่าหนด

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

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำ 8 ล ำดับท่ี 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปีงบประมาณ จ่านวน 10,000           บาท

พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 120 ล่าดับท่ี 6
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,908,900  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,908,900 บาท

งบบุคลากร รวม 859,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 859,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 439,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 18,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส่าหรับต่าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินเพ่ิม พ.ต.ส. กลุ่มต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มท่ี 1  ในอัตรา

เดือนละ 1,500 บาท ตามค่าส่ังเทศบาลเมืองสระแก้ว ท่ี 613/2561

ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งส่าหรับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจ่าต่าแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 

ตามค่าส่ังเทศบาลเมืองสระแก้ว ท่ี 141/2552 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 360,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

งบด าเนินงาน รวม 568,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 221,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 149,000      บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

แผนงานสาธารณสุข
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



2. เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ่านวน 144,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 72,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 15,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง ราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) จ่านวน 270,000      บาท

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆ ในการด่าเนินงาน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 

ค่าท่ีพัก ค่าสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นใน

การด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 90 ล่าดับท่ี 1

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร จ่านวน 40,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆ  ค่าป้าย  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก

ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็น

ในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 (กฏกระทรวงสุขลักษณะของ

   สถานท่ีจ่าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

   อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.2/

   ว 2276 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 119 ล่าดับท่ี 4
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 5,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 3,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้ประกอบหรือ

ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 4,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 10,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 61,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 61,800 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 61,800        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง 

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2

   (38 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * จ านวน 1 เคร่ือง 

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

5. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ่านวน 420,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่าหรับการด่าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด่าริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท

ในการขับเคล่ือน โครงการพระราชด่าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ

ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพ้ืนท่ี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028

  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 122 ล่าดับท่ี 8 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  2,148,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,148,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,757,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,757,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 686,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 85,200 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส่าหรับต่าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินเพ่ิม พ.ต.ส. กลุ่มต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มท่ี 1 ในอัตรา

เดือนละ 1,500 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส่าหรับต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ระดับช่านาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 67,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งช่านาญการพิเศษส่าหรับพยาบาลวิชาชีพ

ระดับช่านาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 852,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 66,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 331,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 5,000         บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

แผนงานสาธารณสุข
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และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 3,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 15,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง ราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 168,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 5,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ่านวน 10,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 3,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 20,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ่านวน 30,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น่้ายาต่าง ๆ  

สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่าย

ประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 80,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,400 บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 60,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ท่ีใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และท่ีอยู่

ในความควบคุมดูแล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 18,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้าประปา ท่ีใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และท่ีอยู่

ในความควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ่านวน 2,400         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ และ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์ ค่าบ่ารุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 59,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ่านวน 59,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ่านวน 1 เคร่ือง

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. ปริมาณการฉีดพ่นน่้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ช่ัวโมง

2. ถังบรรจุน่้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร

3. ก่าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ของส่านักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 289 ล่าดับท่ี 48
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,764,300 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป    แยกเป็น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,764,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,465,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,465,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 896,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ่านวน 67,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน 

ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง/ผู้อ่านวยการกอง)

และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส่าหรับพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 67,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 410,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 24,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 298,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 148,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 5,000        บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

แผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 118,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 25,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 55,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง ราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ่านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไขกฎกระทรวง

ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพ่ือให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเน่ือง ตามหนังสือ

จังหวัดสระแก้ว ท่ี สก 0020/ว 1867 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554  

เร่ือง การก่าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด่าเนินการจัดท่าผังเมือง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 130 ล่าดับท่ี 2

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ่านวน 40,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 

ตรายาง สมุด แฟ้ม น่้าด่ืมส่าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 40,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  17,655,600  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป    แยกเป็น 

งานไฟฟ้าถนน รวม 17,655,600 บาท

งบบุคลากร รวม 4,752,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,752,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 1,500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ่านวน 36,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ่าต่าแหน่งประเภทอ่านวยการท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ่านวน 220,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง

ประจ่า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 2,607,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ่านวน 388,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 2,343,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่านวน 5,000          บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง

แผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 151,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่านวน 54,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,001,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 850,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามค่าส่ังของทาง ราชการ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 130,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 1,103,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 200,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ่านวน 500,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 150,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 250,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ่านวน 3,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เส้ือ 

กางเกง ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก เคร่ืองป้องกันฝุ่นละออง 

ชุดปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่าย

ประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,300 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ่านวน 3,300          บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำระบบ GPS รถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้ำงท่อระบำยน้ ำ

หมำยเลขทะเบียน 81-6154 สระแก้ว

งบลงทุน รวม 10,560,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,791,300   บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 4,154,000   บาท

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ จ่านวน 854,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ ขนาด 1 ตัน

ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า  2,400  ซีซี หรือก่าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ

ดังน้ี

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ

- เป็นกระบะส่าเร็จรูป

- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 

- เป็นราคาเคร่ืองปรับอากาศ

- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ของส่านักงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้า 61 ล่าดับท่ี 5

โครงการจัดซ้ือรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ จ่านวน 3,300,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ พร้อมชุดกระเช้า

ไฟเบอร์กลาส ส่าหรับท่างานในท่ีสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร

จ่านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เป็นรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ 
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- เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก่าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

- เครนไฮดรอลิคแบบชนิดพับเก็บได้ พร้อมชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส 

  ท่างานในท่ีสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร

- ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ่ารถ

- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

   หน้า 344 ล่าดับท่ี 157 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 75,000       บาท

โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ จ่านวน 75,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จ่านวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เป็นสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. มีจ่านวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า

  230 ดวง แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

  ครบชุด

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้ังจ่าย

  ตามราคาท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

   หน้า 337 ล่าดับท่ี 135
ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 22,000       บาท

โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ่านวน 22,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ่านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- มีขนาดก่าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่่ากว่า 2 แรงม้า

- มีแผ่นบังคับโซ่ยาว ไม่น้อยกว่า 16 น้ิว

- เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้ังจ่าย

  ตามราคาท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 341 ล่าดับท่ี 149
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 90,300       บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 90,300        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *  

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1

จ านวน 2 เคร่ือง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 450,000      บาท

โครงการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว จ่านวน 450,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว

ให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้า 8 ล่าดับท่ี 1

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 5,769,000   บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 5,769,000   บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลากลางบ้านหลังสุขศาลา จ่านวน 254,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้าท่ี 25 ล่าดับท่ี 15 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 จ่านวน 434,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้าท่ี 6 ล่าดับท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 1 จ่านวน 800,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
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คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. 

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

   หน้าท่ี 141 ล่าดับท่ี 18

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 1 จ่านวน 720,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  หน้าท่ี 170 ล่าดับท่ี 48

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 14 เช่ือม 18 จ่านวน 494,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 712.00 ตร.ม. 

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  หน้าท่ี 215 ล่าดับท่ี 101

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 25 จ่านวน 421,000 บาท

(แยกเข้าสระน้ าหนองกะพ้อ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล.

ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้าท่ี 14 ล่าดับท่ี 3 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 26 (ข้างบ้านดาบอ๊อด) จ่านวน 682,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล.
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ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้าท่ี 18 ล่าดับท่ี 8 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 จ่านวน 312,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล.

ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้าท่ี 26 ล่าดับท่ี 16 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหนองนกเขา ซอย 22 (ข้างโรงเห็ด) จ่านวน 377,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยด่าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้าท่ี 19 ล่าดับท่ี 9 

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ่านวน 360,000 บาท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 (หน้าโรงแรมทิพปุระ) ถึงถนนสายเล่ียงเมือง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ่าหน่ายระบบน่้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 (หน้าโรงแรมทิพปุระ) 

ถึงถนนสายเล่ียงเมือง

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  หน้าท่ี 130 ล่าดับท่ี 1
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โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ่านวน 160,000 บาท

บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ่าหน่ายระบบน่้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  หน้าท่ี 130 ล่าดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ่านวน 325,000 บาท

บริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ่าหน่ายระบบน่้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว บริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1 

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

   หน้าท่ี 130 ล่าดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ่านวน 430,000 บาท

บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้ า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ่าหน่ายระบบน่้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน่้า)

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว 

   หน้าท่ี 130 ล่าดับท่ี 1
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  14,369,400  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 14,369,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,725,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,725,800 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 878,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 739,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง หรือเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ ำนวน 108,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน รวม 12,585,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 49,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000         บำท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองสระแก้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 29,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย รวม 10,299,300 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 10,018,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก

หนังสือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ฯลฯ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการขยะท่ีถูกวิธี จ ำนวน 80,000 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

- 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

  หน้ำ 121 ล ำดับท่ี 7

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำ

ใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 2,020,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 400,000      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 200,000      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอร่ี ยำงนอก  ยำงใน  ฟิล์มกรองแสง  

น้ ำมันเบรค ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1,400,000   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

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 16,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำรในระบบอินเตอร์เน็ต  

รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องในกำรติดต้ังด ำเนินกำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

ของระบบ

งบลงทุน รวม 58,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 19,000 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ่านวน 19,000       บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังน้ี

1. โต๊ะท ำงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต จ ำนวน 2 ตัว

2. เก้ำอ้ีบุนวม จ ำนวน 2 ตัว มีคุณลักษณะดังน้ี

- เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ ำข้ึนรูปหุ้มด้วยหนังเทียมสีด ำ

- ท่ีเท้ำแขนท ำจำกพลำสติกข้ึนรูปสีด ำ

 - สำมำรถปรับโยกและหมุนได้รอบ

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 39,500       บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 39,500       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี

 -155-



1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *  

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2

   (38 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  4,207,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานสวนสาธารณะ รวม 4,207,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,033,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,033,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ่านวน 502,600         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 446,400         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 84,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 2,374,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่านวน 5,000             บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ่านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ่าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก่าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก่าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการก่าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ่าปีส่าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่านวน 2,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จ่านวน 54,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ค่าใช้สอย รวม 1,998,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 1,943,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า จ่านวน 4,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ช้อนปลูก ฯลฯ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นส่าหรับการด่าเนินโครงการ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 125 ล่าดับท่ี 5

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 50,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ่านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น่้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุการเกษตร จ่านวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก่าจัดศัตรูพืช

และสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช่า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช 

ผ้าใบหรือผ้า พลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 28,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช้กับหอนาฬิกาสวนสาธารณะ

สระแก้ว-สระขวัญ และบ่อบ่าบัดน่้าเสียในโครงการบ้านเอ้ืออาทร

โรงพัสดุอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 17,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้าประปา ค่าน่้าบาดาล ท่ีใช้ในบ่อบ่าบัดน่้าเสีย

ในโครงการบ้านเอ้ืออาทร ห้องน่้าสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

และห้องน่้าอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และอ่ืนๆ

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

งบลงทุน รวม 800,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท

อาคารต่างๆ รวม 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ จ ำนวน 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรแหล่งเรียนรู้ในสวนสำธำรณะสระแก้ว-สระขวัญ

ขนำด กว้ำง 6.00 เมตร ยำว  9.00 เมตร  จ ำนวน 1 หลัง 

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

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

  หน้ำ 212 ล ำดับท่ี 97 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รวม 300,000 บาท

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 300,000 บำท

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงป้ำยโครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562

จ ำนวน 1 ป้ำย

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

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

  หน้ำ 157 ล ำดับท่ี 33 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  4,910,100  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,910,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,931,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,931,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 1,584,400 บำท

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 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 194,700 บำท

งบด าเนินงาน รวม 2,411,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 170,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000 บำท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองสระแก้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ

พนักงำนจ้ำงของเทศบำล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 165,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำม

ระเบียบฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

-160-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ค่าใช้สอย รวม 2,016,400 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 504,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังของทำงรำชกำร เช่น  

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ ำนวน 500,000 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

  หน้ำ 226 ล ำดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จ ำนวน 300,000 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) หน้ำ 8 ล ำดับท่ี 2

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน จ ำนวน 312,400 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
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

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

  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้ำ 7 ล ำดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน จ ำนวน 100,000 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

  หน้ำ 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

  หน้ำ 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

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

  ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

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

  หน้ำ 225 ล ำดับท่ี 1

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับ

ควำมเดือดร้อน หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรงชีพ
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โดยอำจให้เป็นส่ิงของหรือจ่ำยเป็นเงินหรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ฯลฯ

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ

  ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560

  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

 - เป็นไปตำมระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์

  ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ. 2552

 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (10) กำรสังคมสงเครำะห์

  และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส

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

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำ 37 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

  หน้ำ 226 ล ำดับท่ี 2

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ ำนวน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหม

ทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 14,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 154,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ ธงชำติ ตรำยำง 

สมุด แฟ้ม แผ่นป้ำยช่ือส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยต่ำงๆ 

น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี 
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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 30,000 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 10,000         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

งบลงทุน รวม 567,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 567,600 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 291,900 บาท

โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม จ ำนวน 20,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีบุนวมไว้ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ภำยในกองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 2 ชุด

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. โต๊ะท ำงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต จ ำนวน 2 ตัว

2. เก้ำอ้ีบุนวม จ ำนวน 2 ตัว
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- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444

  ลงวันท่ี 24 มกรำคม 2561

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ ำนวน 265,700       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน จ ำนวน 7 เคร่ือง มีขนำดดังน้ี

1. ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บีทียู จ ำนวน 3 เคร่ือง

2. ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู จ ำนวน 4 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

  ของส ำนักงบประมำณ

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

  หน้ำ 305 ล ำดับท่ี 84 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

โครงการจัดซ้ือพัดลม จ ำนวน 6,200          บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สูงอำยุ

และประชำชนท่ีเข้ำมำใช้บริกำรภำยในอำคำรผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง

สระแก้ว ดังน้ี

1. พัดลมโคจรแบบติดเพดำน ขนำดใบพัด 16 น้ิว จ ำนวน 2 ตัว

2. พัดลมอุตสำหกรรม ขนำดใบพัด 20 น้ิว จ ำนวน 2 ตัว

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

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

  หน้ำ 306 ล ำดับท่ี 86 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 60,000 บาท

โครงการจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดต้ังภายในอาคารผู้สูงอายุ จ ำนวน 60,000         บำท

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดต้ังภายในอาคาร

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จ่านวน 14 ชุด
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังส่าหรับประตู 

ขนาด 375x255 เซ็นติเมตร จ่านวน 1 ชุด
2. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังส่าหรับประตู 

ขนาด 210x255 เซ็นติเมตร จ่านวน 5 ชุด
3. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังส่าหรับหน้าต่าง 

ขนาด 375x165 เซ็นติเมตร จ่านวน 8 ชุด
- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

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

  เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 1) หน้ำ 62 ล ำดับท่ี 6

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 115,700 บาท

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ ำนวน 45,500         บำท

เพ่ือจัดซ้ือจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว 

จ ำนวน 1 จอ  มีคุณลักษณะดังน้ี

1. มีขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว หรือ 144 x 144 น้ิว หรือ 120 x 160 น้ิว

   หรือ 122 x 162 น้ิว หรือ 12 x 12 ฟุต

2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือรีโมทคอนโทรล

   ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ของส่านักงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 307 ล่าดับท่ี 89 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 70,200         บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI

Lumens จ่านวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังน้ี

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก

   คอมพิวเตอร์และวีดีโอ

2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพท่ี True
4. ขนาดท่ีก่าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่่า

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ของส่านักงบประมาณ

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

  หน้ำ 300 ล ำดับท่ี 74 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 100,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 100,000       บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 

มีคุณลักษณะดังน้ี

1. เคร่ือง MIXER DIGITAL 18 CH จ ำนวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ือง POWER AMPLI D 2000 จ ำนวน 1 เคร่ือง

3. ใบตู้ล ำโพง ขนำด 8 น้ิว จ ำนวน 6 ใบ

4. เคร่ืองไมค์ลอย ชนิดไมค์คู่มือถือ 2 ตัว จ ำนวน 1 เคร่ือง

5. ไมค์สำยพร้อมสำย ควำมยำว 20 เมตร จ ำนวน 2 ตัว

6. ตู้แล็คเก็บอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ใบ

7. มีกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
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- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

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

  หน้ำ 302 ล ำดับท่ี 78 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  355,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 355,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม 355,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว จ่านวน 100,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบ้ียเล้ียง

ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นและเก่ียวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 9 ล่าดับท่ี 1

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จ่านวน 200,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน ค่าอุปกรณ์ในการอบรมค่ากระเป๋า 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประดับตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีจ่าเป็นและเก่ียวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

  ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่า

  งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ส่าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท

  0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/

  ว 1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0810.6/ว 3334 ลงวันท่ี 18 ตุลำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวันท่ี

  28 พฤษภำคม 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 241 ล่าดับท่ี 14

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท

วัสดุกีฬา จ่านวน 15,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000     บาท

ค่าไฟฟ้า จ่านวน 20,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารส่านักงาน ในท่ีสาธารณะ ท่ีอยู่ในความควบคุม

ดูแลของกองการศึกษา

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ่านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้าประปาท่ีใช้ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ

อาคารท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา
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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

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ จ่านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอ้ี   

ค่าอาหารและน่้าด่ืม ค่าเคร่ืองไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 236 ล่าดับท่ี 6

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ่านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาท่ากระทง

ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี   

ค่าอาหารและน่้าด่ืม ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 236 ล่าดับท่ี 4

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จ่านวน 350,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน่้าด่ืม ค่าเช่าเต็นท์ 

โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจ้างกลองยาว ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็น

ในการด่าเนินงานตามโครงการฯ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 236 ล่าดับท่ี 5

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ่านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ  เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ตกแต่งสถานท่ี ค่าหล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

และน่้าด่ืม ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็น

ในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 237 ล่าดับท่ี 8

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2564 จ่านวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างจัดท่าหุ่นผีเส้ือ 

ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งรถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ

น่้าด่ืมฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตาม

โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 238 ล่าดับท่ี 10

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ่านวน 250,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานท่ี ค่าจ้างเหมา

อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน่้าด่ืม ฯลฯ

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 239 ล่าดับท่ี 11
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โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว จ่านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง

สถานท่ี ค่าพิธีพราหมณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน่้าด่ืม

ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าเคร่ืองไทยธรรม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าปัจจัย

ไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตาม

โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 238 ล่าดับท่ี 9

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ่านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ เช่น ค่าประดับตกแต่ง

ขบวนแห่ค่าอาหารว่างและน่้าด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์

โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานตาม

โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 237 ล่าดับท่ี 7
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  340,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 340,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่านวน 108,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่านวน 12,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน รวม 171,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ่านวน 10,000      บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่าหรับส่ารวจข้อมูลจ่านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ

  ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 4042 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

แผนงานการพาณิชย์
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อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 

  0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562

- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 128 ล่าดับท่ี 2 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ่านวน 90,000      บาท

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส่าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 617 

  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 

  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ

  ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120

  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

  ว 4042 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 

  0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562

- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

  หน้า 129 ล่าดับท่ี 3 แก้ไข (คร้ังท่ี 1)

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ่านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้

จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่านวน 20,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้ประกอบหรือ

ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่านวน 30,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส่าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็นต้องใช้น่้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 49,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 9,500 บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ ำนวน 9,500        บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังน้ี

1. โต๊ะท ำงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตัว

2. เก้ำอ้ีบุนวม จ ำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังน้ี

 - เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ ำข้ึนรูปหุ้มด้วยหนังเทียมสีด ำ

 - ท่ีเท้ำแขนท ำจำกพลำสติกข้ึนรูปสีด ำ

  - สำมำรถปรับโยกและหมุนได้รอบ

- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 39,500      บาท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 39,500      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี
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1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *  

   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2

   (38 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง  

- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

  คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  32,886,400  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งานงบกลาง รวม 32,886,400 บาท

งบกลาง รวม 32,886,400 บาท

งบกลาง รวม 32,886,400 บาท

ค่าช าระหน้ีเงินต้น จ ำนวน 2,515,000 บำท

1. ช ำระหน้ีเงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำสระแก้ว 

เพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำสระแก้ว ท่ีเทศบำลกู้ เพ่ือก่อ

สร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ ประกอบด้วยช ำระเงินต้น เป็นรำย 6 เดือน 

จ ำนวน 1 งวด ดังน้ี

    - เดือนมีนำคม 2564  

ตำมสัญญำเงินกู้ ลงวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2549 ซ่ึงสัญญำส้ินสุด

วันท่ี 30 มีนำคม 2564 ตำมหนังสือธนำคำรออมสิน สำขำสระแก้ว

ท่ี สก.สช. 102/2563 ลงวันท่ี 8 เมษำยน 2563

2. ช ำระหน้ีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.)

เพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) ท่ีเทศบำลกู้

เพ่ือซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้ำงท่อระบำยน้ ำ ปีท่ี 8 ตำมสัญญำ

กู้เงินเลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2556 และบัญชี

ช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียต่อท้ำยสัญญำ (อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

ก ำหนดส่งใช้คืนภำยในก ำหนด 10 ปี)

ค่าช าระดอกเบ้ีย จ ำนวน 408,000 บำท

1. ช ำระดอกเบ้ียเงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำสระแก้ว 

เพ่ือช ำระดอกเบ้ียเงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำสระแก้ว ท่ีเทศบำลกู้เพ่ือ

ก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ ประกอบด้วยช ำระดอกเบ้ียเงินกู้เป็นรำย 3 เดือน  

จ ำนวน 2 งวด ดังน้ี

 - เดือนธันวำคม 2563

 - เดือนมีนำคม 2564 

ตำมสัญญำเงินกู้ ลงวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2549 ซ่ึงสัญญำส้ินสุด         

วันท่ี 30 มีนำคม 2564 ตำมหนังสือธนำคำรออมสิน สำขำสระแก้ว

ท่ี สก.สช. 102/2563 ลงวันท่ี 8 เมษำยน 2563
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แผนงานงบกลาง



2. ช ำระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือช ำระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 

ท่ีเทศบำลกู้เพ่ือซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้ำงท่อระบำยน้ ำ ปีท่ี 8

ตำมสัญญำกู้เงิน เลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2556

และบัญชีช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียต่อท้ำยสัญญำ (อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ

3 ต่อปี ก ำหนดส่งใช้คืนภำยในก ำหนด 10 ปี)

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 830,500 บำท

1. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ให้กับกองทุนประกัน

สังคม ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว  

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม

2547 ข้อ 3 ก ำหนดว่ำ ให้พนักงำนจ้ำงได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้ำท่ี

ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม ตำมหนังสือจังหวัด

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

เงินเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง   

2. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงในส่วนท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินใช้เงินรำยได้สมทบ 5% ของเงินค่ำจ้ำงและเงินเพ่ิมกำร

ครองชีพช่ัวครำว ของผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 3 รำย

และภำรโรง จ ำนวน 1 รำย ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

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

เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำร

ศึกษำภำคบังคับ

3. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล

เด็ก (อัตรำท่ีส่วนกลำงจัดสรรให้) 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%
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4. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งครูผู้สอนเด็ก

ด้อยโอกำส จ ำนวน 1 รำย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ีต้องสมทบ 5% ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 

มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนว

ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้ำนกำร

ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 9,000 บำท) 

5. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

(อัตรำท่ีส่วนกลำงจัดสรรให้) จ ำนวน 4 อัตรำ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 

ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

พ.ศ. 2562 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 25,000 บำท)

- 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 

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 35,000 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 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองสระแก้ว 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 

สิงหำคม 2553 เร่ือง แนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

  หน้ำ 228 ล ำดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ ำนวน 19,172,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่

ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้ข้ึน

ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบ

ส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว
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- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0810.6/ว 185 ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2563

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำย

  เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 แก้ไข

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

เบ้ียยังชีพคนพิการ จ ำนวน 4,636,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร

หรือทุพพลภำพ ท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียควำมพิกำร

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0810.6/ว 185 ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2563

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน

  เบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 

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

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 219,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548

ส ารองจ่าย จ ำนวน 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำย เพ่ือกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

และไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ หรือกรณีต้ังงบประมำณรำยจ่ำยไว้

แต่ไม่เพียงพอ จ่ำยตำมควำมเหมำะสมโดยได้รับอนุมัติจำกคณะผู้บริหำร

ท้องถ่ิน 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.

  2543)

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ

  ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560

  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว 667

   ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2545

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี

  6 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

  ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

  0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลำคม 2560

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/

  ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560
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- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0808.2/ว 516 ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.4/ว 1632 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/ว 4014 ลงวันท่ี 12 ธันวำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.4/ว 4182 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.5/ว 305 ลงวันท่ี 22 มกรำคม 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.4/ว 588 ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0810.4/ว 1273 ลงวันท่ี 25 มีนำคม 2562

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

  0820.3/ว 6884 ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2562

- และเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

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
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   เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 161,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กร

ส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมำคม

ปกครองสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16 ก ำหนด

ให้สมำชิกสำมัญต้องช ำระค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยเป็น

รำยปี โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริงประจ ำปีท่ีผ่ำนมำ ยกเว้นเงินกู้ 

เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตรำไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของงบประมำณรำยรับดังกล่ำว ท้ังน้ีไม่เกินเจ็ด

แสนห้ำหม่ืนบำท

   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน จ ำนวน 500,000 บำท

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

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

  หน้ำ 126 ล ำดับท่ี 1

เงินช่วยพิเศษ จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และ

พนักงำนจ้ำงตำยในระหว่ำงรับรำชกำรตำมระเบียบฯ ก ำหนด

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 1,880,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 

และตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวง

มหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1187 ลงวันท่ี 24 พฤษภำคม 2542 โดยให้

ต้ังจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีน้ัน 

ท้ังน้ี ไม่รวมเงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุน

ทุกประเภทจำกรัฐบำล และรำยได้จำกพันธบัตร

- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

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

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้อง

ถ่ิน (ช.ค.บ.) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำครองชีพผู้รับ

บ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
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เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ ำนวน 1,776,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จ ำนวน 97,500 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 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ จ ำนวน 7,500 บำท

ท่ีจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของลูกจ้ำงประจ ำ (กสจ.) ใน

ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เงินรำยได้สมทบ 3% ของลูกจ้ำง

ประจ ำ (ภำรโรง) ท่ีปฏิบัติงำนโรงเรียนเทศบำล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  

จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี

มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร

จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยกำรเงิน

อุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ต้ังจ่ำยจำก

เงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ จ ำนวน 8,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน เป็นไปตำมหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559
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งบกลาง 408,000

8,800

1,776,000

50,000
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100,000

161,200

500,000

219,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 219,000

เงินค่าบ ารุงสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย

161,200

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถ่ิน

500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร 100,000

เงินบ าเหน็จ

ลูกจ้างประจ า
1,776,000

เงินช่วยพิเศษ 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรผู้รับบ านาญ
8,800

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

ค่าช าระดอกเบ้ีย 408,000

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

2,515,000

830,500

19,172,400
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150,000

7,500

97,500

เงินกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ 

(กบข.)

97,500

เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน
150,000

เงินสมทบกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพส าหรับ

ลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ ซ่ึงจดทะเบียน

แล้ว (กสจ.)

7,500

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
830,500

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 19,172,400

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 2,515,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

35,000

1,880,100
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300,000

4,636,800

38,600

งบบุคลากร

312,000

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) 312,000
เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เบ้ียยังชีพคนพิการ 4,636,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

บ านาญ (ชคบ.)
38,600

เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.)

1,880,100

ส ารองจ่าย 300,000

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน
35,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

2,376,000

306,000
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954,000

312,000

108,000 4,203,900 1,212,000 3,781,000 15,130,600

67,200 170,400 1,059,600 1,856,300

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ

พนักงาน
67,200 21,300 470,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก
312,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 194,700 2,296,800 3,334,200

306,000

เงินเดือนนายก/รอง

นายก
954,000

เงินค่าตอบแทน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิก

สภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

2,376,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

12,000 604,300 66,900 225,000 1,430,800

2,899,000 2,579,400 20,072,100 37,640,400

1,665,000 1,665,000

1,098,700 252,900 241,000 2,436,200
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103,200 212,400 67,200 964,800

งบ

ด าเนินงาน
109,600 42,600 47,000 379,200

25,000

20,000 159,000 52,000 501,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

5,000 50,000 215,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร
34,000 146,000

ค่าเบ้ียประชุม 25,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 309,900 533,700

เงินประจ าต าแหน่ง 85,200 18,000 478,800

เงินเดือนพนักงาน 1,584,400 1,098,000 9,407,500

เงินวิทยฐานะ

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ

พนักงานจ้าง
324,000 198,600



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

324,000 192,000 204,000 1,726,800

42,000 3,000 195,000

10,000 12,866,300 418,000 2,776,600 19,406,900
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150,000

25,000 45,000 51,000 541,000

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ
30,000 30,000 360,000

รายจ่ายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ
150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

100,000 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

บริการ
504,000 55,000 2,777,000

ค่าเช่าบ้าน 165,600 48,000 793,200



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

100,000 100,000

50,000 50,000

10,000
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200,000 200,000

350,000 350,000

50,000 50,000

60,000 60,000

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือ

ปางสีดา ประจ าปี 2564

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่

โครงการจัดงานวัน

เทศบาล
10,000

โครงการแข่งขันกีฬา

เทศบาลจังหวัดสระแก้ว



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

40,000

5,000 5,000

4,000 4,000
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500,000

300,000

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชน

300,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก

โครงการฝึกอบรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ

500,000

โครงการประชุม

ประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือ

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

40,000

โครงการปรับปรุงผัง

เมืองรวมเมืองสระแก้ว



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

312,400

270,000 270,000
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211,000

90,000 90,000
โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมและ

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์

โลก (อถล.) เทศบาล

เมืองสระแก้ว

โครงการฝึกอบรม

สัมมนาและทัศนศึกษาดู

งานในประเทศ และ/

หรือต่างประเทศ

211,000

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ศักยภาพคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีชุมชน

312,400



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

80,000 80,000

100,000  -193-

20,000

15,000

250,000 250,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า

เพ่ือการเกษตรพอเพียง
15,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ชุมชน
100,000

โครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน
20,000

โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการขยะท่ีถูกวิธีโดย

กิจกรรม 3R



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

200,000 200,000

10,699,700 10,699,700  -194-

100,000 100,000

200,000 200,000

โครงการสมโภช

ศาลหลักเมืองจังหวัด

สระแก้ว

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา

โครงการส่งนักกีฬาเข้า

แข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

90,000 90,000
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30,000 30,000

200,000

โครงการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน

ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

200,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี

โครงการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

350,000

20,000
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40,000 40,000

30,000

โครงการออกหน่วย

บริการประชาชน

เคล่ือนท่ี

30,000

โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการดูแล

สุขภาพและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนพิการ

20,000

โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านสุขาภิบาล

อาหาร

โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเพ่ือการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

350,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

500,000

30,000
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1,000 3,000 1,000 11,000

20,000 10,000 385,000 30,000 20,000 831,000

3,000 103,000

20,000 390,000 6,000 10,000 726,000

40,000 140,000 30,000 565,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
20,000 215,000 65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 25,000 280,000

ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
14,000 230,000 122,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000

รายการจัดซ้ือพวงมาลัย

 ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้และพวงมาลา

30,000

รายการชดใช้

ค่าเสียหายหรือค่า

สินไหมทดแทน

1,000 2,000 3,000

รายการค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ัง
500,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

200,000 15,000 267,000

30,000 1,770,000 24,000 50,000 2,409,000

15,000 15,000

100,000
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410,000 10,000 440,000

30,000 30,000

7,000,000 7,000,000

60,000 60,000

560,000 10,000 710,000วัสดุก่อสร้าง 100,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

วัสดุกีฬา

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 15,000 32,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 290,000 215,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

5,000 19,000

40,000 45,000 40,000 385,000

30,000

982,600 982,600

19,300 12,000 30,000 134,300
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10,000 17,000 42,000 250,000 399,000

20,000 228,000 220,000 500,000 1,798,000

130,000

14,400 10,000 67,900

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 130,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,500 30,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล
10,000 20,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 20,000 750,000

วัสดุการศึกษา

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
13,000 60,000

วัสดุส านักงาน 35,000 15,000 210,000

วัสดุอ่ืน 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 10,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

9,500 19,000 26,000 146,000

415,600

20,000

15,000 15,000

 -200-

47,000

6,200

39,500 129,800 61,800 49,200 529,300

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
249,000

โครงการจัดซ้ือพัดลม 6,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ

ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือพร้อม

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
47,000

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ
265,700 149,900

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ

ท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม
20,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักงาน
91,500



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

1,323,000 1,323,000

60,000

 -201-

100,000
โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
100,000

โครงการจัดซ้ือผ้าม่าน

พร้อมอุปกรณ์และ

ติดต้ังภายในอาคาร

ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

สระแก้ว

60,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์การศึกษา



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

736,000

75,000 75,000

 -202-

450,000 450,000

โครงการปรับปรุง

รถบรรทุก 6 ล้อ 

ทะเบียน 80-5772 

สระแก้ว

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือสัญญาณ

ไฟกระพริบ

ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการจัดซ้ือพร้อม

ติดต้ังชุดเคร่ืองรับ

วิทยุกระจายเสียง

อัตโนมัติ ชนิดไร้สาย 

ระบบ UHT-FM ขนาด 

10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

736,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

59,000 59,000

150,000 150,000

 -203-

89,600

854,000 854,000

3,300,000 3,300,000

1,500,000

โครงการจัดซ้ือรถยนต์

กระเช้าอเนกประสงค์

โครงการจัดซ้ือรถยนต์

ตรวจการณ์
1,500,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง
89,600

โครงการจัดซ้ือ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

เล่นสนามเด็กเล่น

กลางแจ้ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

พ่นหมอกควัน

ครุภัณฑ์อ่ืน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

2,200,000

200,000

 -204-

22,000 66,000

40,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่
40,000

โครงการจัดซ้ือเคล่ือง

ยนต์ดีเซลพร้อมป้ัมสูบ

น้ าชนิดหอยโข่ง

200,000

โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่

ยนต์
44,000

เพ่ือจัดซ้ือรถกู้ภัยขนาด

เล็กแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ

 พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง

สว่าง และอุปกรณ์กู้ภัย

ประจ ารถ จ านวน 1 คัน

2,200,000

ครุภัณฑ์โรงงาน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

140,400

91,000

 -205-

300,000 300,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย

โครงการสวนสาธารณ

เฉลิมพระเกียรติ เน่ือง

ในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

2562

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
70,200 70,200

โครงการจัดซ้ือ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้า

45,500 45,500



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

254,000 254,000

434,000 434,000

800,000 800,000

 -206-

720,000 720,000

494,000 494,000

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ถนนเทศบาล 5 

ซอย 1

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. แยกถนนเทศบาล

 14 เช่ือม 18

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ถนนเทศบาล 3 

ซอย 3

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ถนนเทศบาล 31 

ซอย 1

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยข้างศาลา

กลางบ้านหลังสุขศาลา



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

421,000 421,000

682,000 682,000

 -207-

312,000 312,000

377,000 377,000

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. แยกถนนเทศบาล

 7

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. แยกถนนหนอง

นกเขา ซอย 22 (ข้างโรง

เห็ด)

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. แยกถนนเทศบาล

 25 (แยกเข้าสระน้ า

หนองกะพ้อ)

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. แยกถนนเทศบาล

 26 (ข้างบ้านดาบอ๊อด)



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

360,000 360,000

 -208-

โครงการขยายเขต

จ าหน่ายระบบ

น้ าประปาภายในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 11 

บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 

1 บริเวณแยกถนน

เทศบาล 10 (หน้า

โรงแรมทิพปุระ) ถึง

ถนนสายเล่ียงเมือง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

160,000 160,000

 -209-

325,000 325,000

โครงการขยายเขต

จ าหน่ายระบบ

น้ าประปาภายในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 5 

บ้านเนินสมบูรณ์ 

บริเวณถนนเทศบาล 31

 ซอย 1

โครงการขยายเขต

จ าหน่ายระบบ

น้ าประปาภายในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 18 

สวนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.9 บริเวณแยกถนน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ซอย 3



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

430,000 430,000

 -210-

300,000 300,000

500,000

โครงการปรับปรุงระบบ

บ าบัดน้ าเสียภายใน

บริเวณอาคารส านักงาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว

500,000

ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ

โครงการขยายเขต

จ าหน่ายระบบ

น้ าประปาภายในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

บริเวณแยกถนนเทศบาล

 6 (ซอยสวนน้ า)



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

800,000 800,000

500,000
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500,000 500,000

30,000

งบรายจ่าย

อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 30,000

รายจ่ายอ่ืน

โครงการก่อสร้างอาคาร

แหล่งเรียนรู้ใน

สวนสาธารณะสระแก้ว-

สระขวัญ

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง

จอดรถส านักงาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว

500,000

โครงการปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์

เพ่ือการกีฬาและ

สันทนาการ



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

420,000 420,000

10,000 10,000
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860,000 860,000

9,032,000 9,032,000

340,000 1,445,000 37,996,300 7,728,800 61,799,000 185,549,400

งบเงิน

อุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 32,886,400 4,910,100 8,027,500 30,416,300

เงินอุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลเมืองสระแก้ว

เงินอุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลวัดสระแก้ว

โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเอกชน



1. การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่งเทศบาลเมืองสระแก้ว

2. กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว



2564
     476,135.00

615,641.57
0.00

       25,968.00
1,117,744.57
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

รายรับจริง
2562 2563 2564

หมวดรายได้

รายรับ

ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 60,000.00 60,000.00 60,000.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,082,500.00 1,311,000.00 894,000.00
ค่าบริการห้องสุขา 0.00 0.00 0.00
ค่าบริการอ่ืนๆ 60,000.00 10,000.00 10,000.00
งบท่ัวไปช่วยเหลือ 0.00 0.00 300,000.00
ดอกเบ้ีย 0.00 0.00 0.00

รัฐบาลอุดหนุน 0.00 0.00 0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 1,202,500.00 1,381,000.00 1,264,000.00

410,000.00 530,000.00

รายจ่าย

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

รายจ่ายจริง
2562 2563

งบบุคลากร

งบกลาง 30,000.00 21,318.00
รวมรายจ่าย 1,202,500.00 1,173,515.10

งบด าเนินงาน 762,500.00 622,197.10
งบลงทุน 0.00 0.00



จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
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ค่ำบริกำรสถำนีขนส่ง 894,000 บำท
ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 10,000 บำท

รายได้  เป็นเงิน 1,264,000 บาท
ค่ำบริกำรสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำ 60,000 บำท

งบท่ัวไปช่วยเหลือ 300,000 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 1,264,000 บาท แยกเป็น



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,264,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งบเฉพาะกิจการ รวม 1,264,000   บาท
งบบุคลากร รวม 530,000     บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 530,000     บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ ำนวน 470,000      บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำงท่ีปฏิบัติงำนในสถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดสระแก้ว

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ ำนวน 60,000        บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ืมต่ำงๆ และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว

งบด าเนินงาน รวม 704,000     บาท
ค่าตอบแทน รวม 273,000     บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . จ ำนวน 500            บำท
เพ่ือจ่ำยเเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวันประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ค่าเบ้ียประชุม จ ำนวน 1,000          บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำม
บทบัญญัติแห่งกฏหมำยท่ีมีสิทธิได้รับตำมพระรำชกฤษฏีกำเบ้ียประชุม
กรรมกำร พ.ศ. 2523

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 271,500      บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ท่ีมีค ำส่ังให้ปฏิบัติ
งำนนอกเวลำรำชกำร

ค่าใช้สอย รวม 140,000     บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 120,000      บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 5,000          บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำรต่ำงๆ 
(ค่ำน้ ำด่ืม กำแฟ ผ้ำเย็น ฯลฯ) เทศกำลวันข้ึนปีใหม่ วันสงกรำนต์ เป็นต้น 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 15,000        บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 100,000     บาท
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 50,000        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

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 5,000          บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 10,000        บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุการเกษตร จ ำนวน 10,000        บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เคร่ืองมือ
เก่ียวกับกำรเกษตร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000          บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด
ขยำย ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000        บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 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
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งบกลาง รวม 30,000       บาท
งบกลาง รวม 30,000       บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 30,000        บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสบทบเข้ำกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว
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แผนงาน
การพาณิชย์

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 30,000 30,000

เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 470,000 470,000

(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . 500 500

ค่าเบ้ียประชุม 1,000 1,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 271,500 271,500

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000 120,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 15,000

วัสดุส านักงาน 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

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

1,264,000 1,264,000
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รวม

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบบุคลาการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน



2564
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1. หมวดดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 10,760,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

รายรับจริง
รายรับ

2562 2563

           1,000.00            1,000.00           1,000.00
1,400,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

1000.00 1000.00 1000.00
0.000.000.00

2. งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและ 1,260,000.00 1,360,000.00 1,360,000.00
    ค่ำจ้ำงช่ัวครำว

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน (หมวดรำยจ่ำยอ่ืน) 6,568,200.00 6,568,200.00 7,068,200.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

รายจ่ายจริง
2562 2563 2564

3. งบด ำเนินกำร (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและ 1,100,800.00 1,112,800.00 1,152,800.00
   วัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)

1. งบกลำง 3,230,000.00 4,730,000.00 2,530,000.00

รวมรายจ่าย 12,224,600.00 13,840,000.00 12,126,000.00
6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0.00 0.00 0.00

4. งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง) 65,600.00 69,000.00 15,000.00

2. หมวดดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร
3. หมวดก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด
4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดเงินรำยได้อ่ืน

18,802,000.00 19,302,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

6,500,000.00

รายจ่าย

รวมรายรับ 18,662,000.00
6,500,000.00 7,000,000.00



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

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 10,300,000 บำท
ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 10,300,000 บำท

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 1,000 บำท
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 1,000 บำท

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 19,302,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,302,000 บาท

ก ำไรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด 2,000,000 บำท
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด 2,000,000 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสระแก้ว
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อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  12,126,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งบเฉพาะกิจการ รวม 12,126,000    บาท 12,126,000
งบบุคลากร รวม 1,360,000      บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,360,000      บาท

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 60,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำลเดือนละ 
5,000 บำท ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประจ ำต ำแหน่งพนักงำนสถำนธนำนุบำล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 1,300,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงประจ ำสถำนธนำนุบำล และเงินปรับปรุง
หรือเล่ือนข้ันของลูกจ้ำงประจ ำ

งบด าเนินงาน รวม 1,152,800      บาท
ค่าตอบแทน รวม 644,800        บาท

ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ ำนวน 16,800           บำท
เพ่ือส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงให้แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยทรัพย์หลุด วันละ 200 บาท ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี

มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2551 เร่ือง กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ และกำรเบิกจ่ำย
ค่ำเบ้ียเล้ียงในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จ ำนวน 66,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยนำยกเทศมนตรี ในอัตรำท่ีก ำหนดเดือน
ละ 4,000 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18
ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2550  เร่ือง กำรปรับอัตรำค่ำพำหนะเหมำจ่ำยผู้
บริหำรท้องถ่ิน และค่ำตอบแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว จ ำนวน 50,000           บำท
เพ่ือส ำหรับจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
กำรครองชีพช่ัวครำวได้ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนสถำนธนำนุบำล (ฉบับท่ี 5)
พ.ศ. 2558 

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสระแก้ว

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว



เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี จ ำนวน 100,000         บำท
เพ่ือส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล ในอัตรำ
เดือนละ 3,000 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18
ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2550 เร่ือง กำรปรับอัตรำค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
ผู้บริหำรท้องถ่ินและค่ำตอบแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล และจ่ำยให้
ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ตรวจกำร วันละ 100 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน 
จ.ส.ท.ท่ี 0801.5/ว 897 ลงวันท่ี 31 กรกฎำคม 2549 เร่ือง กำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล และจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2551
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ
และกำรเบิกจ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ

เงินสมทบเงินสะสม จ ำนวน 130,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล 10% 
ของค่ำจ้ำงประจ ำ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 40,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่บุตรของพนักงำนสถำน
ธนำนุบำลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 10,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล ท่ีมีสิทธิเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำน
สถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ ำนวน 100,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ตำมระเบียบฯ

ค่าอาหาร จ ำนวน 132,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจ ำวันท ำกำรให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
วันละ 100 บำท ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำ
อำหำรประจ ำวันท ำกำรของพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 265,000        บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 40,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเบ้ียเล้ียง และค่ำเช่ำท่ีพักให้แก่พนักงำนสถำน
ธนำนุบำลท่ีเดินทำงไปรำชกำร
ค่าจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาล จ ำนวน 9,000             บำท
เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถำนธนำนุบำล ในวันท่ี
12 พฤษภำคม ของทุกปี
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รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 114,000        บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 60,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรับใช้ต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ของสถำนธนำนุบำล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ ำนวน 1,000             บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตต้ังโรงรับจ ำน ำของสถำนธนำนุบำล
ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย จ ำนวน 10,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประกันอัคคีภัยสถำนธนำนุบำล
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ ำนวน 10,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าวารสาร จ ำนวน 3,000             บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำรสำรต่ำงๆ ของสถำนธนำนุบำล
ค่าสอบบัญชี จ ำนวน 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
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ ของสถำน
ธนำนุบำล เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้งำน
ได้อย่ำงปกติ

ค่าวัสดุ รวม 126,000        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 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
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วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 5,000             บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1,000             บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ
และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 80,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 117,000        บาท
ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 85,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำล
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 15,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของสถำนธนำนุบำล
ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 13,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโทรศัพท์และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตของสถำนธนำนุบำล
ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 4,000             บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรจัดส่งหนังสือหรือเอกสำรต่ำงๆ ของ
สถำนธนำนุบำล

งบลงทุน รวม 15,000          บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000          บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ ำนวน 15,000           บำท
โครงการจัดซ้ือถังน้ าแบบสแตนเลส จ ำนวน  15,000  บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังน้ ำแบบสแตนเลส ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
  ของส ำนักงบประมำณ

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 7,068,200      บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 7,068,200      บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ จ ำนวน 68,200           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. 2562
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ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ ำนวน 3,500,000       บำท
เพ่ือจัดสรรเป็นทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล ต้ังจ่ำยจำกก ำไร
สุทธิของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

บ าเหน็จรางวัล 20% จ ำนวน 1,400,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จรำงวัล ให้ส ำนักงำน จ.ส.ท. จังหวัด เทศบำล
และพนักงำนสถำนธนำนุบำล ต้ังจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562

งบกลาง รวม 2,530,000      บาท
งบกลาง รวม 2,530,000      บาท

ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคาร จ ำนวน 1,000,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชี  และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
เก่ียวกับเงินเบิกเกินบัญชี

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลจ ำนวน 230,000         บำท
เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำน
ธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในปีท่ีล่วงมำ ตำมระเบียบ
ส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำน
ธนำนุบำล พ.ศ. 2554

เงินช าระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินจ ำนวน 1,300,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน ปีท่ี 2
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ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคาร 1,000,000 1,000,000
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 230,000 230,000
เงินช าระดอกเบ้ียเงินกู้ 1,300,000 1,300,000
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,300,000 1,300,000
ค่าเช่าบ้าน 10,000 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 100,000 100,000
ค่าพาหนะเหมาจ่าย 66,000 66,000
เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 100,000 100,000
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 50,000 50,000
เงินสมทบเงินสะสม 130,000 130,000
ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด 16,800 16,800
ค่าอาหาร 132,000 132,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 114,000 114,000
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 2,000 2,000
รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 40,000
     โครงการจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล 9,000 9,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000

งบกลาง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)งบบุคลาการ

ค่าตอบแทน

งบกลาง

งบด าเนินงาน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุส านักงาน 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 85,000 85,000

ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,000 13,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000 4,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

   โครงการจัดซ้ือถังน้ าสแตนเลส 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 68,200 68,200

เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน  30% 2,100,000 2,100,000

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล  50% 3,500,000 3,500,000

เงินบ าเหน็จรางวัล  20% 1,400,000 1,400,000

2,530,000 9,596,000 12,126,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
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รวม

รายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค



ภาคผนวก




