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ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565



บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 9,599,071.00

บาท

งบลงทุน จ านวน 2,053,344.23 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 46,403,330.52

บาท

งบบุคลากร จ านวน 57,249,989.29 บาท

งบกลาง จ านวน 32,181,099.32

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 21,689,995.79 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 147,486,834.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 79,903,705.57 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 65,861,572.44 บาท
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 89,550.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,548,157.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 2,935,534.38 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 4,199,037.86 บาท
หมวดภาษีอากร จ านวน 7,166,931.87 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 5,751,084.36 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จ านวน 161,704,489.95 บาท ประกอบด้วย

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 135,078,157.10 บาท
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 32,547,067.75 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะ

การเงิน ดังน้ี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 70,311,195.67 บาท

           บัดน้ี ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอ

ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
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ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 รายรับจริง จ านวน 17,238,123.11 บาท ประกอบด้วย

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 1,591,155 บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จ านวน 31,484.75 บาท

ดอกเบ้ียรับจ าน า จ านวน 8,252,413 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 0 บาท

รายได้อ่ืน จ านวน 7,363,070.36 บาท

2 รายจ่ายจริง จ านวน 10,905,185.67 บาท ประกอบด้วย

งบบุคลากร จ านวน 1,197,600 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 777,455.94 บาท

งบลงทุน จ านวน 56,370 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 7,428,070.36 บาท

งบกลาง จ านวน 1,445,689.37 บาท

งบกลาง จ านวน 13,481

งบด าเนินงาน จ านวน 424,845

งบบุคลากร จ านวน 399,420

2 รายจ่ายจริง จ านวน 837,746.00 บาท ประกอบด้วย

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ านวน 751,258

ค่าบริการอ่ืน ๆ จ านวน 617.23

ค่าบริการสถานีขนส่ง จ านวน 208,572

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า จ านวน 25,000

1 รายรับจริง จ านวน 985,447.23  บาท ประกอบด้วย

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,809,995.79 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 315,248.58 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 7,166,931.87 15,395,000.00 16,010,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

4,199,037.86 5,930,500.00 6,093,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,935,534.38 1,564,000.00 790,400.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

0.00 1,950,000.00 2,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,548,157.83 571,000.00 337,000.00

หมวดรายได้จากทุน 89,550.00 5,000.00 65,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 15,939,211.94 25,415,500.00 25,396,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 65,861,572.44 66,830,000.00 67,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

65,861,572.44 66,830,000.00 67,500,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 79,903,705.57 84,854,500.00 86,803,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

79,903,705.57 84,854,500.00 86,803,900.00

รวม 161,704,489.95 177,100,000.00 179,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 32,181,099.32 30,579,100.00 31,075,100.00

งบบุคลากร 57,249,989.29 66,098,800.00 64,576,300.00

งบดําเนินงาน 46,403,330.52 59,469,100.00 51,480,420.00

งบลงทุน 2,053,344.23 10,228,800.00 21,799,380.00

งบเงินอุดหนุน 9,599,071.00 10,724,200.00 10,768,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 147,486,834.36 177,100,000.00 179,700,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 29,028,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,754,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 58,531,080

แผนงานสาธารณสุข 6,797,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 18,171,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,777,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,333,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22,148,900

แผนงานการเกษตร 749,000

แผนงานการพาณิชย์ 234,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 31,075,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 179,700,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 31,075,100 31,075,100
    งบกลาง 31,075,100 31,075,100

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 10,428,400 3,381,700 4,983,000 209,200 19,002,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,000 0 0 0 4,296,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,132,400 3,381,700 4,983,000 209,200 14,706,300

งบดําเนินงาน 3,652,600 987,800 1,887,000 17,500 6,544,900
    ค่าตอบแทน 682,600 380,800 374,000 5,000 1,442,400

    ค่าใช้สอย 1,710,000 399,000 1,262,000 10,000 3,381,000

    ค่าวัสดุ 400,000 140,000 206,000 2,500 748,500

    ค่าสาธารณูปโภค 860,000 68,000 45,000 0 973,000

งบลงทุน 3,082,900 166,400 178,500 53,400 3,481,200
    ค่าครุภัณฑ์ 3,082,900 166,400 178,500 53,400 3,481,200

รวม 17,163,900 4,535,900 7,048,500 280,100 29,028,400

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 1,055,700 3,614,800 4,670,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,055,700 3,614,800 4,670,500

งบดําเนินงาน 185,500 1,398,800 1,584,300
    ค่าตอบแทน 70,000 136,800 206,800

    ค่าใช้สอย 30,000 280,000 310,000

    ค่าวัสดุ 75,000 896,000 971,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,500 86,000 96,500

งบลงทุน 0 500,000 500,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 500,000 500,000

รวม 1,241,200 5,513,600 6,754,800

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,864,200 20,472,700 23,336,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,864,200 20,472,700 23,336,900

งบดําเนินงาน 598,200 21,619,100 22,217,300
    ค่าตอบแทน 190,200 80,500 270,700

    ค่าใช้สอย 253,000 13,518,300 13,771,300

    ค่าวัสดุ 155,000 7,180,300 7,335,300

    ค่าสาธารณูปโภค 0 840,000 840,000

งบลงทุน 89,600 2,538,480 2,628,080
    ค่าครุภัณฑ์ 89,600 2,538,480 2,628,080

งบเงินอุดหนุน 0 10,348,800 10,348,800
    เงินอุดหนุน 0 10,348,800 10,348,800

รวม 3,552,000 54,979,080 58,531,080

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,338,800 698,900 1,277,000 4,314,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,338,800 698,900 1,277,000 4,314,700

งบดําเนินงาน 851,000 540,200 533,300 1,924,500
    ค่าตอบแทน 146,800 230,800 9,900 387,500

    ค่าใช้สอย 416,200 264,400 225,000 905,600

    ค่าวัสดุ 90,000 45,000 218,000 353,000

    ค่าสาธารณูปโภค 198,000 0 80,400 278,400

งบลงทุน 79,000 0 59,000 138,000
    ค่าครุภัณฑ์ 79,000 0 59,000 138,000

งบเงินอุดหนุน 0 420,000 0 420,000
    เงินอุดหนุน 0 420,000 0 420,000

รวม 3,268,800 1,659,100 1,869,300 6,797,200

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,083,800 2,417,900 3,501,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,083,800 2,417,900 3,501,700

งบดําเนินงาน 4,094,000 8,037,520 12,131,520
    ค่าตอบแทน 69,000 54,000 123,000

    ค่าใช้สอย 3,760,000 5,347,520 9,107,520

    ค่าวัสดุ 230,000 2,470,000 2,700,000

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 166,000 201,000

งบลงทุน 0 2,538,000 2,538,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,538,000 2,538,000

รวม 5,177,800 12,993,420 18,171,220

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,187,700 2,187,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,187,700 2,187,700

งบดําเนินงาน 2,062,000 2,062,000
    ค่าตอบแทน 115,600 115,600

    ค่าใช้สอย 1,752,400 1,752,400

    ค่าวัสดุ 144,000 144,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000

งบลงทุน 527,600 527,600
    ค่าครุภัณฑ์ 527,600 527,600

รวม 4,777,300 4,777,300

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 505,000 690,000 1,195,000
    ค่าใช้สอย 460,000 690,000 1,150,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000

งบลงทุน 138,000 0 138,000
    ค่าครุภัณฑ์ 138,000 0 138,000

รวม 643,000 690,000 1,333,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,431,400 6,011,100 7,442,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,431,400 6,011,100 7,442,500

งบดําเนินงาน 228,800 2,629,100 2,857,900
    ค่าตอบแทน 88,800 244,800 333,600

    ค่าใช้สอย 60,000 1,025,000 1,085,000

    ค่าวัสดุ 80,000 1,356,000 1,436,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 3,300 3,300

งบลงทุน 0 11,848,500 11,848,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 4,829,900 4,829,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7,018,600 7,018,600

รวม 1,660,200 20,488,700 22,148,900

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 704,000 749,000
    ค่าใช้สอย 45,000 704,000 749,000

รวม 45,000 704,000 749,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 114,000 114,000
    ค่าตอบแทน 9,000 9,000

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

รวม 234,000 234,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 435,945.00 193,465.00 80,000.00 -37.50 % 50,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 38,966.15 85,194.10 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 416,102.70 952,304.77 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีป้าย 3,305,297.00 4,247,428.00 4,000,000.00 6.25 % 4,250,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 1,502,868.00 1,688,540.00 1,300,000.00 30.77 % 1,700,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,699,178.85 7,166,931.87 15,395,000.00 16,010,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 19,070.20 18,284.50 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 2,946,074.50 2,441,004.00 2,850,000.00 -8.77 % 2,600,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,216,245.00 1,247,370.00 2,250,000.00 20.00 % 2,700,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

21,100.00 5,000.00 21,100.00 0.00 % 21,100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 20,030.00 3,410.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  11:43:12 หน้า : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 233,220.00 60,400.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 61,187.00 36,017.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,710.00 7,970.00 5,500.00 27.27 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,100.00 156,540.00 62,400.00 -3.85 % 60,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 91,750.00 91,550.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 1,780.00 2,340.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 5,400.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 751,522.00 103,007.36 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

112,700.00 11,500.00 110,000.00 -12.00 % 96,800.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

20,000.00 100.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2,300.00 50.00 2,300.00 4.35 % 2,400.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 14,000.00 0.00 14,000.00 -28.57 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,190.00 4,380.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 3,545.00 2,445.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  11:43:12 หน้า : 2/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 7,890.00 2,670.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,542,813.70 4,199,037.86 5,930,500.00 6,093,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 264,000.00 272,800.00 264,000.00 10.00 % 290,400.00
     ดอกเบี้ย 741,304.17 453,813.27 1,300,000.00 -61.54 % 500,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 2,208,921.11 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,005,304.17 2,935,534.38 1,564,000.00 790,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 1,880,012.24 0.00 1,950,000.00 7.69 % 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,880,012.24 0.00 1,950,000.00 2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 200,000.00 -97.50 % 5,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 28,025.00 8,029.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 265,500.00 138,000.00 310,000.00 -35.48 % 200,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 2,135.00 1,345.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 21,620.00 1,400,783.83 50,000.00 150.00 % 125,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 317,280.00 1,548,157.83 571,000.00 337,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 51,000.00 89,550.00 5,000.00 1,200.00 % 65,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 51,000.00 89,550.00 5,000.00 65,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 898,365.61 924,727.58 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 31,891,935.11 31,206,669.19 32,000,000.00 0.00 % 32,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  11:43:12 หน้า : 3/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 7,134,838.41 8,205,145.45 7,300,000.00 13.70 % 8,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 238,582.78 165,991.25 250,000.00 -20.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 13,350,210.30 14,569,396.21 13,000,000.00 13.08 % 14,700,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 87,983.86 128,012.68 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 147,620.46 80,171.08 180,000.00 -16.67 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

9,910,101.00 10,581,459.00 13,000,000.00 -15.38 % 11,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 63,659,637.53 65,861,572.44 66,830,000.00 67,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 80,524,981.00 79,903,705.57 84,854,500.00 2.30 % 86,803,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 80,524,981.00 79,903,705.57 84,854,500.00 86,803,900.00
รวมทุกหมวด 158,680,207.49 161,704,489.95 177,100,000.00 179,700,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 179,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,010,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ คาดว่าจะรับจริง ตามลูกหนี้คงค้างในปที่ผ่าน
มา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ คาดว่าจะรับจริง ตามลูกหนี้คงค้างในปที่ผ่าน
มา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ภาษีป้าย จํานวน 4,250,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 1,700,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,093,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,600,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,700,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 21,100 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 200 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 96,800 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 2,400 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 790,400 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 290,400 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,100,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 337,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 125,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

หมวดรายได้จากทุน รวม 65,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 67,500,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  11:45:55 หน้า : 5/6



ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 32,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 8,300,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 14,700,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 86,803,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 86,803,900 บาท

ประมาณการตั้งรับ  ใกล้เคียงรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 0 2,379,730.28 1,824,300 2.5 % 1,869,900

คาชําระดอกเบี้ย 0 269,275.39 189,400 -24.08 % 143,800

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 562,482 908,000 5.51 % 958,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 38,980 40,000 0 % 40,000

เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนสงหรือกิจการทาเรือ 0 0 0 100 % 300,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

349,398 751,258 797,900 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 16,120,000 16,956,000 18,189,600 5.28 % 19,149,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,618,400 3,887,000 3,876,000 1.18 % 3,921,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 134,500 131,000 132,000 -13.64 % 114,000

เงินสํารองจาย 495,889 2,532,394.74 300,000 0 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแกว
อําเภอเมืองสระแกว    จังหวัดสระแกว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 2,767,200 0.71 % 2,786,800

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 38,600 0 % 38,600

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 800,700 -83.51 % 132,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

0 0 105,000 4.76 % 110,000

คาชําระดอกเบี้ย 441,189.37 0 0 0 % 0

คาชําระหนี้เงินตน 3,200,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในกิจการจราจร 400,680 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 330,600 1.94 % 337,000

เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

139,448.65 120,548.79 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 1,097,620 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น(กบท.)

1,863,516 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 575,485 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 200,800 11.45 % 223,800

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

407,000 406,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)

0 0 500,000 0 % 500,000

สมทบกองทุนเงินทดแทน 30,720 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

0 2,819,934 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 32,150 38,580 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 1,179,138 0 0 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 92,931.42 96,858 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจาง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)

6,931.8 2,920.12 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 0 8,800 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 29,085,599.24 32,181,099.32 31,150,100 31,075,100
รวมงบกลาง 29,085,599.24 32,181,099.32 31,150,100 31,075,100
รวมงบกลาง 29,085,599.24 32,181,099.32 31,150,100 31,075,100

รวมแผนงานงบกลาง 29,085,599.24 32,181,099.32 31,150,100 31,075,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

795,000 749,370 954,000 0 % 954,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 260,000 243,032 312,000 0 % 312,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 260,000 243,032 312,000 0 % 312,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

255,000 244,500 342,000 0 % 342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,874,225 1,952,790 2,376,000 0 % 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,444,225 3,432,724 4,296,000 4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,257,118 3,648,943 4,474,000 -9.18 % 4,063,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

118,000 147,900 272,400 0 % 272,400

เงินประจําตําแหนง 142,000 170,400 254,400 0 % 254,400

คาจางลูกจางประจํา 208,120 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 634,600 939,340 1,147,500 26.47 % 1,451,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 51,100 55,560 95,100 -4.42 % 90,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,410,938 4,962,143 6,243,400 6,132,400
รวมงบบุคลากร 6,855,163 8,394,867 10,539,400 10,428,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

4,000 572,660 50,000 60 % 80,000

คาเบี้ยประชุม 16,437.5 12,250 25,000 0 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 25,500 110,000 -81.82 % 20,000

คาเชาบาน 177,000 349,812 414,000 7.25 % 444,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 104,000 0 % 104,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 9,600 0 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 313,837.5 1,061,272 712,600 682,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,322,928.76 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,068,717.91 1,092,000 4.4 % 1,140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,925 10,000 100,000 50 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา

0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 89,560.1 22,110 350,000 -28.57 % 250,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 295,000 -83.05 % 50,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานในประเทศ และ/หรือตางประเทศ

466,442.1 203,180 0 0 % 0

โครงการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อน
ที่

28,160 0 80,000 -100 % 0

รายการคาใชจายในการเลือกตั้ง 48,000 500,095.5 50,000 -100 % 0

รายการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา

14,500 4,000 30,000 -100 % 0

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 82,050 59,153.86 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 2,065,565.96 1,867,257.27 2,098,000 1,710,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 168,238.25 94,802 150,000 -53.33 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,905 5,920 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 147,100 0 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 159,961.84 214,768.17 100,000 -80 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,300 42,700 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 118,750 88,353.6 150,000 -20 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 126,943 82,100 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 809,198.09 528,643.77 630,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 788,725.2 785,772.51 750,000 -13.33 % 650,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,423.1 38,025.88 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,140.01 18,516.57 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 78,651.4 46,492 130,000 0 % 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 927,939.71 888,806.96 960,000 860,000
รวมงบดําเนินงาน 4,116,541.26 4,345,980 4,400,600 3,652,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 2 ตัว 0 0 19,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 91,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 85,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน. 0 50,400 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 169,000 0 148,100 -100 % 0

โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สํานัก
งานเทศบาลเมืองสระแกว

157,800 0 0 0 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0 0 100 % 85,000

โตะทํางาน พรอมโตะเก็บเอกสาร จํานวน 2 
ชุด

0 0 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 1,176,000

รถยนต์ตรวจการณ์ 0 0 0 100 % 1,529,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์บันทึกภาพกลองวงจรปิด 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 100 % 49,900

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 55,800 -100 % 0

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

0 0 45,500 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนคบุค 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 20,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 4,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 41,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 387,300 50,400 382,400 3,082,900
รวมงบลงทุน 387,300 50,400 382,400 3,082,900

รวมงานบริหารทั่วไป 11,359,004.26 12,791,247 15,322,400 17,163,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,683,460 1,469,994 1,816,100 -0.89 % 1,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

102,750 107,700 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 30,000 70,877 103,200 0 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 212,060 268,980 282,300 4.78 % 295,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 827,000 1,015,080 1,045,700 2.32 % 1,070,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 37,850 45,420 45,500 0 % 45,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,893,120 2,978,051 3,360,000 3,381,700
รวมงบบุคลากร 2,893,120 2,978,051 3,360,000 3,381,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 121,000 127,334 229,200 36.13 % 312,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 33,300 76.58 % 58,800

รวมค่าตอบแทน 126,470 134,024 262,500 380,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 274,302.49 387,000 -12.92 % 337,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 404,368.35 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 14,970 30,000 -66.67 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 51,045 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 3,330 50,000 -100 % 0

โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

6,744 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสราง
ความรูความเขาใจการจัดทําแผนชุมชนสู
แผนพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

590,101 0 0 0 % 0

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน 0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,750 4,000 26,500 -35.85 % 17,000

รวมค่าใช้สอย 1,058,008.35 296,602.49 539,500 399,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,541 36,825 40,000 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,185 2,698.8 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,300 9,240 15,500 -3.23 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,521 57,134 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุสนาม 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 152,547 105,897.8 168,500 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 64,496 60,814.13 60,000 0 % 60,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 64,496 60,814.13 68,000 68,000
รวมงบดําเนินงาน 1,401,521.35 597,338.42 1,038,500 987,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ 0 46,100 2,000 -100 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 27,300

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 0 0 0 100 % 31,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งชุดกระจายเสียง
แบบไรสาย
พรอมอุปกรณ์ประกอบ

298,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งชุดเครื่องเสียงติด
รถยนต์ประชาสัมพันธ์

0 0 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวีดีโอ 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม

40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนคบุค 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 61,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
0 95,000 69,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 400,300 156,100 94,500 166,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 400,300 156,100 94,500 166,400
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา 27,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 27,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 27,000 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,721,941.35 3,731,489.42 4,493,000 4,535,900
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,228,385 1,685,400 2,217,600 28.52 % 2,850,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

14,142 81,540 108,500 -4.88 % 103,200

เงินประจําตําแหนง 28,500 85,200 103,200 0 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 214,360 273,480 286,800 4.81 % 300,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,180,600 1,416,919 1,459,200 7.49 % 1,568,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 61,100 67,560 75,300 -23.64 % 57,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,727,087 3,610,099 4,250,600 4,983,000
รวมงบบุคลากร 2,727,087 3,610,099 4,250,600 4,983,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

234,550 52,000 200,000 -45 % 110,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 95,870 159,160 79,000 -11.39 % 70,000

คาเชาบาน 70,000 159,000 168,000 0 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 26,000 0 % 26,000

รวมค่าตอบแทน 421,028 383,180 473,000 374,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,225,914.91 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,067,062.91 1,200,000 0 % 1,200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 76,995 83,353 45,000 -55.56 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 20 % 30,000

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,115 23,834.6 27,000 -55.56 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 1,319,024.91 1,174,250.51 1,298,000 1,262,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,623 136,383 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,840 1,965 2,000 50 % 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 2,000 50 % 3,000

วัสดุกอสราง 0 0 55,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,946 13,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,030 44,665 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 107,994 130,586 120,000 -50 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 245,433 327,199 349,000 206,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 1,487.76 26,500 -5.66 % 25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 16,100 24.22 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,487.76 42,600 45,000
รวมงบดําเนินงาน 1,985,485.91 1,886,117.27 2,162,600 1,887,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 
1เครื่อง

0 0 46,100 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 211,250 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 370,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
0 6,500 0 0 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

0 89,600 88,800 -100 % 0

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 43,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย จํานวน 1 เครื่อง 0 0 130,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 2* จํานวน 4 เครื่อง

0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 45,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 
3 เครื่อง

0 0 45,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5 เครื่อง 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,500 49,000 130,800 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารงาน
คาธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย

495,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 49,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 789,750 145,100 980,200 178,500
รวมงบลงทุน 789,750 145,100 980,200 178,500

รวมงานบริหารงานคลัง 5,502,322.91 5,641,316.27 7,393,400 7,048,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 197,000 6.19 % 209,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 197,000 209,200
รวมงบบุคลากร 0 0 197,000 209,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 500 900 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 44,500 -88.76 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 2,500 0 % 2,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,500 2,500

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565  09:37 หนา : 19/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0 0 47,500 17,500
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 12,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 0 0 0 100 % 7,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 42,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 54,500 53,400
รวมงบลงทุน 0 0 54,500 53,400

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 299,000 280,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 21,583,268.52 22,164,052.69 27,507,800 29,028,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 481,000 652,800 878,400 5.74 % 928,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 63,000 84,000 132,000 -3.86 % 126,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 544,000 736,800 1,010,400 1,055,700
รวมงบบุคลากร 544,000 736,800 1,010,400 1,055,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 70,860 52,330 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 70,860 52,330 90,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,613.56 5,000 0 % 5,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,580.84 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 25,920 45,000 -77.78 % 10,000

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,000 29,776.28 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 33,580.84 57,309.84 61,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 49,980 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,000 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,400 20,100 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,040 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 89,420 26,100 80,000 75,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,118.15 1,219.8 1,500 0 % 1,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 9,000 0 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,693.75 8,795.4 10,500 10,500
รวมงบดําเนินงาน 202,554.59 144,535.24 241,500 185,500

รวมงานเทศกิจ 746,554.59 881,335.24 1,251,900 1,241,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 638,915 811,800 1,107,500 7.45 % 1,190,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 21,300 0 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 15,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 488,380 309,840 326,800 5.91 % 346,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,169,210 1,791,700 1,864,800 -4.79 % 1,775,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 173,804 265,966 276,000 -4.35 % 264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,485,309 3,197,306 3,614,400 3,614,800
รวมงบบุคลากร 2,485,309 3,197,306 3,614,400 3,614,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

67,700 4,000 50,000 20 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 33,780 23,100 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบาน 23,700 22,800 23,800 -4.2 % 22,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 34,000 0 % 34,000

รวมค่าตอบแทน 154,380 92,920 137,800 136,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 31,384.54 55,000 -45.45 % 30,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 40,694.54 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 14,000 59,630 40,000 -87.5 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 72,000 -100 % 0

โครงการฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอมอพยพ
หนีไฟอาคารสํานักงาน 
เทศบาลเมืองสระแกว

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะป้องกันเด็กจม
น้ํา

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

296,705 0 0 0 % 0

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 186,074.06 118,077.6 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 537,473.6 209,092.14 368,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,640 10,995 10,000 50 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,611.25 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,725 5,521.2 5,000 100 % 10,000

วัสดุกอสราง 64,225.68 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 93,250 50,250 133,000 -69.92 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 136,350 181,540 300,000 -16.67 % 250,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 67,500 0 350,000 -42.86 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,545 7,040 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 99,000 97,500 200,000 0 % 200,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 -40 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุจราจร 0 0 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุอื่น 9,095 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 494,941.93 352,846.2 1,118,000 896,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 14,444.93 37,450.19 55,000 0 % 55,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,656.84 14,686.92 18,000 -16.67 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,859.6 8,689.98 12,000 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,210 3,210 4,000 0 % 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,171.37 64,037.09 89,000 86,000
รวมงบดําเนินงาน 1,228,966.9 718,895.43 1,712,800 1,398,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 44,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องป้องกันไฟกระโชกระบบกลองวงจร
ปิด

22,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบอัด
อากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA)

0 0 500,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด
หาบหาม 399,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองวงจรปิด CCTV 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจัดซื้อกลอง CCTV ในเขตชุมชน
เทศบาลเมืองสระแกว

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 422,100 0 1,044,000 500,000
รวมงบลงทุน 422,100 0 1,044,000 500,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,136,375.9 3,916,201.43 6,371,200 5,513,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,882,930.49 4,797,536.67 7,623,100 6,754,800

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 600,538 1,159,587 1,358,600 39.85 % 1,900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 67,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 412,785 606,000 760,500 -0.47 % 756,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 13,570 33,420 55,000 -0.18 % 54,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,026,893 1,933,407 2,326,500 2,864,200
รวมงบบุคลากร 1,026,893 1,933,407 2,326,500 2,864,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 64,000 156,000 228,000 -31.58 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 25,000 -3.2 % 24,200

รวมค่าตอบแทน 75,100 160,800 253,000 190,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 127,613.56 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 73,613.56 195,000 6.67 % 208,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 37,044 858 35,000 -57.14 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565  09:37 หนา : 28/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -80 % 10,000

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,180 15,150 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 176,837.56 89,621.56 301,000 253,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,751 49,509.55 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 40,000 -87.5 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,136 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,890.1 34,400 90,600 -72.41 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,410 49,220 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 10,000 0 16,000 -37.5 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 168,187.1 143,129.55 271,600 155,000
รวมงบดําเนินงาน 420,124.66 393,551.11 825,600 598,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 9,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
11,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 0 0 0 100 % 15,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 66,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 49,200 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
54,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,200 56,700 71,000 89,600
รวมงบลงทุน 65,200 56,700 71,000 89,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,512,217.66 2,383,658.11 3,223,100 3,552,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 15,163,518.04 14,867,814.96 16,524,800 -14.38 % 14,148,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

1,014,053 1,126,053.33 1,250,000 -11.1 % 1,111,200

เงินวิทยฐานะ 1,658,520 1,809,020 1,626,000 12.25 % 1,825,200

คาจางลูกจางประจํา 231,060 796,590 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,413,838 3,099,146 3,700,000 -13.36 % 3,205,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 174,854 186,454 190,000 -4.05 % 182,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,655,843.04 21,885,078.29 23,290,800 20,472,700
รวมงบบุคลากร 20,655,843.04 21,885,078.29 23,290,800 20,472,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

27,000 9,100 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบาน 40,000 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 22,500 0 % 22,500

รวมค่าตอบแทน 70,740 74,260 90,500 80,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,057,231 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,694,600 2,700,000 -3.7 % 2,600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,960 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 16,000 0 % 16,000

โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย

270,992 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

8,853,660 7,733,456 7,872,600 38.36 % 10,892,300

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,861 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,227,704 10,428,056 10,598,600 13,518,300
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 7,274,600 -1.3 % 7,180,300

คาอาหารเสริม (นม) 5,451,553.76 5,541,079.76 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 34,800 0 30,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0
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วัสดุการศึกษา 1,339,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,825,353.76 5,541,079.76 7,324,600 7,180,300
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 486,543.68 560,989.03 550,000 -9.09 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 237,314.28 241,292.42 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,926.71 7,752.35 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,726.8 29,671.1 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 752,511.47 839,704.9 890,000 840,000
รวมงบดําเนินงาน 20,876,309.23 16,883,100.66 18,903,700 21,619,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 
ใบพัด

31,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ 1,770,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพอ
อนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัด
กะสัง)

0 0 0 100 % 1,104,480

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา 
(Smart Sound Lab) โรงเรียนเทศบาล 2 
(บานลัดกระสัง)

0 0 0 100 % 1,320,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอออน    0 0 42,400 -100 % 0

เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนามเด็กเลน (บานหรรษา) 0 0 0 100 % 114,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,801,500 0 54,400 2,538,480
รวมงบลงทุน 1,801,500 0 54,400 2,538,480

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว 832,780 922,660 953,400 5.73 % 1,008,000
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เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว 8,359,292 8,256,411 9,340,800 0 % 9,340,800

รวมเงินอุดหนุน 9,192,072 9,179,071 10,294,200 10,348,800
รวมงบเงินอุดหนุน 9,192,072 9,179,071 10,294,200 10,348,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 52,525,724.27 47,947,249.95 52,543,100 54,979,080
รวมแผนงานการศึกษา 54,037,941.93 50,330,908.06 55,766,200 58,531,080

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,199,170 1,213,440 1,560,800 9.02 % 1,701,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

56,000 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 84,500 85,200 93,200 10.73 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 201,680 252,900 264,700 8.35 % 286,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,541,350 1,618,740 1,985,900 2,338,800
รวมงบบุคลากร 1,541,350 1,618,740 1,985,900 2,338,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 18,900 13,000 -23.08 % 10,000

คาเชาบาน 96,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 54,800 0 % 54,800

รวมค่าตอบแทน 100,800 106,250 139,800 146,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 329,100 371,600 2.58 % 381,200

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 335,115.7 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 9,515 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพ
ติด

0 0 50,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,501.4 4,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 342,617.1 343,415 451,600 416,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,975 49,790 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,500 3,540 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 39,690 13,000 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 86,250 47,030 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 173,415 113,360 100,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 153,117.52 174,286.65 180,000 -16.67 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,489.86 7,690.46 24,000 0 % 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,354 2,782 12,000 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,593 8,042.56 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 176,554.38 192,801.67 228,000 198,000
รวมงบดําเนินงาน 793,386.48 755,826.67 919,400 851,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 26,000 -100 % 0
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โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 0 0 0 100 % 79,000

พัดลมไอเย็น ชนิดตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 250,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกลองวงจรปิดและอุปกรณ์
พรอมติดตั้ง 365,191 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 56,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 615,191 0 82,500 79,000
รวมงบลงทุน 615,191 0 82,500 79,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,949,927.48 2,374,566.67 2,997,800 3,268,800
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 348,960 222,974 479,700 -4.34 % 458,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

3,000 8,950 18,000 0 % 18,000

เงินประจําตําแหนง 35,000 22,915 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 300,000 225,000 360,000 -50 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 686,960 479,839 899,700 698,900
รวมงบบุคลากร 686,960 479,839 899,700 698,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 100,000 54 % 154,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,640 9,650 0 0 % 0

คาเชาบาน 50,000 2,903 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 54,640 12,553 104,800 230,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 6,900 2,072.46 % 149,900

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 6,864 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมือง
สระแกว

0 0 700,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 59,500 0 % 59,500

โครงการอบรมใหความรูดานสุขาภิบาล
อาหาร

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,864 821,400 264,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,886 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,000 -100 % 0
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,986 0 18,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 64,626 19,417 944,200 540,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 61,800 61,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 61,800 61,800 0
รวมงบลงทุน 0 61,800 61,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 400,000 420,000 420,000 0 % 420,000

รวมเงินอุดหนุน 400,000 420,000 420,000 420,000
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 420,000 420,000 420,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,151,586 981,056 2,325,700 1,659,100
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 544,380 697,200 719,700 -26.59 % 528,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

71,000 85,200 85,200 0 % 85,200

เงินประจําตําแหนง 56,000 67,200 67,200 0 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 375,429 598,800 538,800 0 % 538,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 46,072 57,420 57,500 0 % 57,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,092,881 1,505,820 1,468,400 1,277,000
รวมงบบุคลากร 1,092,881 1,505,820 1,468,400 1,277,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 6,900

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,640 15,540 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 11,640 15,540 3,000 9,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 260,000 -23.08 % 200,000
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 436,540 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 9,888 15,000 -66.67 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,000 15,240 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 443,540 25,128 295,000 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,620 8,060 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,205 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 7,811 9,439 201,000 -95.02 % 10,000

วัสดุกอสราง 99,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,000 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,251.23 11,515.39 56,000 25 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 105,995 3,750 230,000 -86.96 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,450 77,340 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 273,332.23 113,104.39 590,000 218,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 40,693.14 35,536.06 60,000 0 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,238.82 2,814.1 18,000 0 % 18,000
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คาบริการโทรศัพท์ 1,322.52 1,234.78 2,400 0 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 46,254.48 39,584.94 80,400 80,400
รวมงบดําเนินงาน 774,766.71 193,357.33 968,400 533,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 210,998 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 59,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 59,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
59,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว 39,738 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 368,736 59,000 59,000 59,000
รวมงบลงทุน 368,736 59,000 59,000 59,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,236,383.71 1,758,177.33 2,495,800 1,869,300
รวมแผนงานสาธารณสุข 6,337,897.19 5,113,800 7,819,300 6,797,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 357,800 346,636 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

11,200 58,167 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 11,200 58,167 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 336,000 410,760 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 20,000 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 736,200 897,730 0 0
รวมงบบุคลากร 736,200 897,730 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 43,000 37,580 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 11,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 43,000 49,080 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 52,329.27 0 0 % 0
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 52,329.27 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,800 2,200 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,129.27 54,529.27 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,864 78,838 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,920 63,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 68,784 142,438 0 0
รวมงบดําเนินงาน 168,913.27 246,047.27 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 905,113.27 1,143,777.27 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,158,020 1,482,660 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 15,000 18,000 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 173,900 220,020 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,999,662 2,790,532 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 295,296 419,710 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,641,878 4,930,922 0 0
รวมงบบุคลากร 3,641,878 4,930,922 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,600 30,600 0 0 % 0

คาเชาบาน 126,000 167,900 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,100 50,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 157,700 248,500 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,221,522 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 437,413.7 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,016 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 128,270 162,860 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,362,808 600,273.7 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 781,275 868,530 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 2,283,580 1,244,721.2 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 131,610 44,130 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 351,526 350,335 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องแตงกาย 2,700 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,550,691 2,507,716.2 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,210 3,210 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,210 3,210 0 0
รวมงบดําเนินงาน 5,074,409 3,359,699.9 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

853,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ 75,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ 
ทะเบียน 80-8808 สระแกว 335,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ลอ ทะเบียน 
80-5772 สระแกว

0 433,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,263,000 433,000 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 
3 ซอย 3

0 379,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 14 เชื่อม 18

0 436,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 25 (แยกเขาสระน้ําหนองกะพอ) 0 276,244.23 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.แยกถนน
สุวรรณศร(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียน
สระแกว)ตอจากถนนเดิม

283,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว   ชุมชน
เมืองยอยที่ 20 บานสระแกว-สระขวัญ2 
บริเวณซอยสระไชยศรี 5 ตอจากของเดิมสุด
ซอย

205,800 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 1 บานคําเจริญ บริเวณ
ถนนเทศบาล 26 ซอยบานดาบอมร

112,400 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 12 บานคลองจาน 
บริเวณสวนเกษตรตอจากของเดิม
สุดซอย

233,700 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 17 บานคลองนางชิง 
บริเวณถนนบานคลองนางชิง ซอย 1
(แยกซาย)

93,600 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 2 บานหนองนกเขา 
บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแตราน
กาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง

189,100 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 20  บานสระแกว-สระ
ขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 
ซอย 10 (ซอยขางรานคักอีหลี)

79,100 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 3 บานหนองนกเขาฝั่ง
ซาย บริเวณถนนเทศบาล 33/4 
ซอย 3

178,900 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 6  บานชาติเจริญ บริเวณ
ถนนเทศบาล 14
เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2

209,400 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 8  บานรัตนะ 1 เนิน
กลอย บริเวณแยกถนนสระแกว
ซอยขางอูประธานยอง

81,100 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว 
ชุมชนเมืองยอยที่ 9  บานหลังสุขศาลา 
บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1
ซอยบานนายนิพล ติระวัฒน์

37,900 0 0 0 % 0
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โครงการตอเติมโรงจอดรถกองชางเทศบาล
เมืองสระแกว

307,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสวน
สาธารณะสระแกว-สระขวัญ 490,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,501,000 1,091,244.23 0 0
รวมงบลงทุน 3,764,000 1,524,244.23 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 12,480,287 9,814,866.13 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 398,820 502,560 527,200 4.97 % 553,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 333,792 446,400 446,400 0 % 446,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 61,870 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 794,482 1,032,960 1,057,600 1,083,800
รวมงบบุคลากร 794,482 1,032,960 1,057,600 1,083,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,520 2,000 150 % 5,000
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คาเชาบาน 45,000 54,000 54,000 0 % 54,000

รวมค่าตอบแทน 45,000 56,520 56,000 69,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,168,648.08 3,700,000 0 % 3,700,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,187,412.08 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกหญาแฝก  เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา

0 0 4,000 -100 % 0

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,460 162,860 100,000 -40 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 2,245,872.08 2,331,508.08 3,805,000 3,760,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 4,300 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 65,573.2 29,746 40,000 -50 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 54,900 59,150 34,000 -41.18 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 93,730 85,890 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุการเกษตร 79,344 37,365 260,000 -76.92 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 6,000 233.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 297,847.2 212,151 470,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,331.11 8,981.92 30,000 -33.33 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,453.37 16,943.73 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 38,784.48 25,925.65 50,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 2,627,503.76 2,626,104.73 4,381,000 4,094,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สนาม

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน
สวนสาธารณะ สระแกว-สระขวัญ

0 0 1,100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,100,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 3,421,985.76 3,659,064.73 6,538,600 5,177,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 162,000 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 697,089.2 880,370 606,200 12.03 % 679,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 629,645 961,000 1,414,800 -7.63 % 1,306,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 92,903 152,000 296,000 45.95 % 432,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,419,637.2 1,993,370 2,479,000 2,417,900
รวมงบบุคลากร 1,419,637.2 1,993,370 2,479,000 2,417,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 22,000 45,000 -66.67 % 15,000

คาเชาบาน 0 0 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 54,000 -46.3 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 16,750 44,300 129,000 54,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 8,818,017.29 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 10,041,673.84 10,488,800 -51.97 % 5,037,520

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัด
สะอาด"

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเรื่องการบริหาร
จัดการขยะที่ถูกวิธี
โดยกิจกรรม 3R

52,473 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูเรื่องการบริหาร
จัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R 0 0 70,000 -100 % 0

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 193,120 240,031.28 340,000 -41.18 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 9,063,610.29 10,281,705.12 10,904,800 5,347,520
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 199,492 908,329.62 78,000 348.72 % 350,000

วัสดุกอสราง 2,054.4 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 178,950 249,205 160,000 87.5 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,383,726.4 1,756,592.58 1,720,000 4.65 % 1,800,000

รวมค่าวัสดุ 1,764,222.8 2,914,127.2 1,978,000 2,470,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,979.14 179,576.14 200,000 -25 % 150,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,210 3,210 0 100 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,189.14 182,786.14 200,000 166,000
รวมงบดําเนินงาน 10,851,772.23 13,422,918.46 13,211,800 8,037,520

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 38,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 39,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
80-9509 สระแกว

0 0 280,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 319,500 2,538,000
รวมงบลงทุน 0 0 319,500 2,538,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 12,271,409.43 15,416,288.46 16,010,300 12,993,420
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 29,078,795.46 30,033,996.59 22,548,900 18,171,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,240,980 1,587,840 1,671,300 -0.38 % 1,665,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

56,000 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 71,000 85,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 156,000 194,760 318,100 9.65 % 348,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 18,000 19.44 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,523,980 1,935,000 2,159,800 2,187,700
รวมงบบุคลากร 1,523,980 1,935,000 2,159,800 2,187,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 122,000 148,400 170,600 -38.1 % 105,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 122,000 148,400 180,600 115,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 456,968.35 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 371,468.35 694,000 -4.32 % 664,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 12,400 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

610,667 0 800,000 0 % 800,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

0 0 204,500 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสายใยรักสานสัมพันธ์
สรางความเขมแข็งในครอบครัว

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน 100,000 0 50,000 100 % 100,000

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรพอ
เพียง

15,000 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูดานการดูแล
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อน
ที่

0 0 0 100 % 30,000

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,420 8,990 18,400 0 % 18,400

รวมค่าใช้สอย 1,234,455.35 380,458.35 1,942,900 1,752,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,885 42,125 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 2,300 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,726 3,500 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,650 16,220 46,500 -35.48 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 52,734 48,211 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 128,995 112,356 183,500 144,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 1,461.68 42,000 -4.76 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 4,598.33 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 6,060.01 52,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,485,450.35 647,274.36 2,359,000 2,062,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 259,100

โครงการจัดซื้อชั้นโชว์สําหรับวางผลงาน
8,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
19,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้บุนวม
9,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค์
19,000 0 0 0 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 70,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 3,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 100 % 49,900

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 45,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,700 0 0 527,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารผูสูงอายุเทศบาล
เมืองสระแกว 2,023,450 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,023,450 0 0 0
รวมงบลงทุน 2,104,150 0 0 527,600

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,113,580.35 2,582,274.36 4,518,800 4,777,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,113,580.35 2,582,274.36 4,518,800 4,777,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลจังหวัด
สระแกว

184,297 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 250,000

โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสรางภูมิคุมกันและป้องกันยาเสพ
ติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

60,525 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 244,822 0 320,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,216.55 2,115.11 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,800.45 4,286.96 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,017 6,402.07 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 251,839 6,402.07 365,000 505,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ลูวิ่งไฟฟ้า 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 138,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 138,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 251,839 6,402.07 365,000 643,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 149,545 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม 41,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 350,000 0 % 350,000
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 299,995 0 99,600 -100 % 0

โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแกว

40,443.5 52,800 59,400 68.35 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 531,283.5 52,800 719,000 690,000
รวมงบดําเนินงาน 531,283.5 52,800 719,000 690,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 531,283.5 52,800 719,000 690,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 783,122.5 59,202.07 1,084,000 1,333,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 756,800 11.81 % 846,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200
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เงินประจําตําแหนง 0 0 67,200 0 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 418,600 1.96 % 426,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,333,800 1,431,400
รวมงบบุคลากร 0 0 1,333,800 1,431,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบาน 0 0 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 15,000 -68 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 89,000 88,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 61,000 -34.43 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแกว 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 91,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 260,000 228,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,593,800 1,660,200
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,907,300 7.35 % 2,047,500

เงินประจําตําแหนง 0 0 36,000 0 % 36,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 231,100 3.25 % 238,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 2,996,400 5.35 % 3,156,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 495,600 7.38 % 532,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 5,666,400 6,011,100
รวมงบบุคลากร 0 0 5,666,400 6,011,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 25,000 0 % 25,000

คาเชาบาน 0 0 180,000 0 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 29,800 0 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 234,800 244,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 810,000 -1.23 % 800,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 0 % 15,000

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 560,000 -64.29 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,391,000 1,025,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,023,500 -60.92 % 400,000

วัสดุกอสราง 0 0 800,000 -50 % 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 200,000 -25 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 381,000 0 % 381,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,427,500 1,356,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 3,300 0 % 3,300

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,300 3,300
รวมงบดําเนินงาน 0 0 4,056,600 2,629,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถกระเชาอเนกประสงค์ 0 0 3,300,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ 0 0 75,000 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 0 100 % 850,000

สัญญาณไฟกระพริบ 0 0 0 100 % 75,000
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ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

รถตักหนาขุดหลัง 0 0 0 100 % 3,800,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย (ขนาด 4 นิ้ว) 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องเจีย (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว 0 0 0 100 % 6,400

สวานกระแทก 0 0 0 100 % 6,500

สวานกระแทก (แบบไรสาย) 0 0 0 100 % 15,000

สวานไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 60,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 102,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,499,500 4,829,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองสระแกว

0 0 1,500,000 -100 % 0
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ซอย 2

0 0 0 100 % 363,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 
26 ซอย 8

0 0 0 100 % 288,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 
33/1 ซอย 1 (ซอยสํานักงานที่ดินจังหวัด
สระแกว)

0 0 0 100 % 214,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนหนองปรือ 
แยกซอย 2 เชื่อมซอย 2/1

0 0 0 100 % 370,000

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 
18 (แยกบานดาบเด)

0 0 0 100 % 427,000

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 
23 พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.

0 0 970,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนหนองนก
เขา ซอย 22 (ตอจากถนนเดิม)

0 0 0 100 % 625,000

โครงการกอสรางอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแกว

0 0 0 100 % 2,228,600

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT 
CONCRETE พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาล
จิตละมุน)

0 0 0 100 % 1,463,000
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว     
บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 
3

0 0 0 100 % 160,000

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว  บริเวณ
แยกถนนเทศบาล 6 ซอยตรงขามโรงน้ําแข็ง
วารีเทพ (ทางเขาศาลาประชาคมชุมชนเมือง
ยอยที่ 20)

0 0 160,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว  บริเวณ
แยกถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 (ตอ
จากของเดิมถึงสุดซอย)

0 0 218,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว  บริเวณ
แยกถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 (ตอ
จากของเดิมถึงสุดซอย)

0 0 172,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว  บริเวณ
แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยตนโพธิ์ ฝั่งขวา)

0 0 199,000 -100 % 0
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โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว บริเวณ
แยกถนนเทศบาล 33/4 ซอยขางหอสมุด
จังหวัดสระแกวตอจากของเดิมไปสุดซอย

0 0 207,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว บริเวณ
แยกถนนสุวรรณศร ซอยขางรานสระแกว
เชียงกง

0 0 224,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกวบริเวณ
ถนนเทศบาล 31 ซอย 1

0 0 0 100 % 230,000

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกวบริเวณ
แยกถนนเทศบาล 10 (หนาโรงแรมทิพปุระ) 
ถึงถนนสายเลี่ยงเมือง

0 0 0 100 % 350,000

โครงการขยายเขตจําหนายระบบน้ําประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกวบริเวณ
แยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้ํา)

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,650,000 7,018,600
รวมงบลงทุน 0 0 7,149,500 11,848,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใชจายตามคําพิพากษา 0 0 350,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 350,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 350,000 0

รวมงานก่อสร้าง 0 0 17,222,500 20,488,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 18,816,300 22,148,900

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนากลุมเกษตรอินทรีย์บาน
คลองจาน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรพอ
เพียง

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 45,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 45,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา

0 0 0 100 % 4,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

0 0 0 100 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 704,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 704,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 704,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 749,000

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 71,709 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 7,967 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 79,676 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 79,676 120,000 120,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 9,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 5,400 0 9,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,809.21 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 4,164 20,000 -75 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

0 57,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

84,900 0 0 0 % 0

รายการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 54,623.03 7,920 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 144,332.24 69,084 36,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,520 2,900 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,246.6 26,580.6 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 51,766.6 29,480.6 70,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 196,098.84 103,964.6 106,000 114,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 39,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 39,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 39,500 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 275,774.84 223,964.6 265,500 234,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 275,774.84 223,964.6 265,500 234,000

รวมทุกแผนงาน 151,178,910.52 147,486,834.36 177,100,000 179,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,075,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 31,075,100 บาท
งบกลาง รวม 31,075,100 บาท

งบกลาง รวม 31,075,100 บาท
คาชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 1,869,900 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส
.ท.) ที่เทศบาลกู้เพื่อซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทอระบาย
น้ํา ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่         17
 พฤษภาคม 2556 และบันทึกตอท้าย สัญญากู้เงินเลข
ที่ 1259/75/2556 ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ลงวัน
ที่        30 กันยายน 2563 (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ตอ
ป กําหนดสงใช้คืนภายในกําหนด 11 ป)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 143,800 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ที่เทศบาลกู้เพื่อซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีด
ล้างทอระบายน้ํา ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1259/75/2556 ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2556และบันทึกตอท้ายสัญญากู้เงินเลข
ที่ 1259/75/2556 ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2563 (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ตอป กําหนด
สงใช้คืนภายในกําหนด 11 ป)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 958,000 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ตามอัตราที่กําหนด
2. เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สระแก้ว และพนักงานจ้างครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส ตามอัตราที่
กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.2/ว 415 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตรายเจ็บปวย หรือสูญหาย ตามอัตราที่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนสงหรือกิจการทาเรือ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ สถานี
ขนสงเทศบาลเมืองสระแก้ว เชน เงินเดือน คาครองชีพฯ คาตอบ
แทน คาใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คา
สาธารณูปโภค ฯลฯ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 19,149,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตามระเบียบสวนท้องถิ่นไว้แล้ว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.6/ว 185 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.6/ว 3090 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.6/ว 2499 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,921,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.6/ว 185 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.6/ว 3090 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.6/ว 2499 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการสงเคราะห์ผู้ปวยเอดส์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนของประชาชนเปนสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3215
   ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 7508  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533  ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2343  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 7798  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในกิจการจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจายจากเงินคาปรับผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบกกอนทั้งจํานวน หากมีความจําเปนให้ตั้ง
จายจากเงินรายได้ประเภทอื่นอีกตามความเหมาะสมและ
ประหยัด เปนคาใช้จายได้เฉพาะสําหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์
ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนี้ 
- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม
การจราจร แผงเหล็กกั้นการจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไมสะท้อน
แสง (ขาว แดง เหลือง ดํา)
- ทินเนอร์สําหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
- แปรงทาสี กรวยยาง
- ไม้อัดสําหรับเขียนป้ายตาง ๆ
- เสาเหล็กชนิดกลมสําหรับปักป้ายจราจร
- คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร

คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 337,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาบํารุง ให้แก
 1. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
 2. สมาคมเทศบาลนครและเมือง (ส.ท.น.ม.)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 - เปนไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556
- เปนไปตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2563
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เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   (กบข
.) ในสวนที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5%
 ของพนักงานครูเทศบาลที่เปนสมาชิกกองทุน กบข. 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น    

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 38,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
คาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2522
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหนวยการบริหารราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  11:59:32 หน้า : 7/9



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,786,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง 
ถิ่น  พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเข้าเปนกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.5/ว 6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหักเงิน
จากงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําป โดย
ไมรวมรายรับ ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ เพื่อสมทบเข้าเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสาม
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 223,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
สระแก้ว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ตายในระหวาง
รับราชการตามที่ระเบียบฯ กําหนด    

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานจ้าง ตายในระหวางรับ
ราชการ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด    

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีลูกจ้างประจํา ตายในระหวางรับ
ราชการ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,163,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 17,163,900 บาท
งบบุคลากร รวม 10,428,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่า
ตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่กําหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบ
แทน แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินค่าตอบแทน แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน แนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ สภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่
กําหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน แนบท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ สภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,132,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,063,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 272,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด  เช่น  เงินค่าตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่ม
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
ที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 254,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น/อํานวย
การท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,451,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 90,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่มีระเบียบกฎหมาย
กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 3,652,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 682,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง      
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อ
สอบ การตรวจกระดาษคําตอบและการประชุมของคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2555
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง    
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ    
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 444,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง       (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้ได้รับบํานาญที่มี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิก
จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ  หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายหรือระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พาน
พุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาที่ใช้ในกิจกรรม
หรือวันสําคัญของเทศบาล และงานรัฐพิธีต่างๆ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 226 ลําดับที่ 5

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ทางพิธีศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 223 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  
น้ํามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 860,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ในอาคารสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
ที่อยู่ในความควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 3,082,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,082,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีที
ยู     จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ

ชุดโซฟารับแขก จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก  ดังนี้
1. ชุดโซฟารับแขก หุ้มด้วยหนังชั้นดี จํานวน 3 ชุด
2. โต๊ะกลางกระจก จํานวน 3 ตัว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,176,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4
 ล้อ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้    
- ระบบเกียร์อัตโนมัติ     
- เป็นกระบะสําเร็จรูป    
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ    
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต    
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี    
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 288 ลําดับที่ 67   
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รถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1,529,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 100
 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1
 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก)
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับ
อากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
- ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ําสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180
 มิลลิเมตร
- โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
- มีประตูด้านหลัง 
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว
  หน้า 280 ลําดับที่ 38

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 49,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
2. ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ํา 
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา ขนาดเส้น
ทแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.มีขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ 144x144
 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต 
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
 - ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่  2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 2
 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  
จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,535,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,535,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,381,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,381,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดเช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 295,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 987,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 58,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 399,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ํามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยาน
พาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม ปายประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการในระบบอินเตอร์เน็ต
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติด
ตั้งดําเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ของระบบ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลข้อมูลบนระบบเว็บไซต์ การปรับปรุง
เว็บไซต์ของเทศบาล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
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งบลงทุน รวม 166,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 27,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
 ฟุต จํานวน  7 หลัง
 - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 31,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5
 ฟุต  จํานวน  4  ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง Mixer ขนาด 12
 ช่อง  จํานวน 1 เครื่อง
 - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 1 กล้อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดเบา สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สาย
- ถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 5K 60Fps, 4k 120FPS เฟรม/วินาที
- ถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 23 ล้านพิกเซล
- โอนถ่ายและตัดต่อวีดีโออย่างง่ายด้วยแอพพลิเคชั่น 
- ควบคุมการสั่งการด้วยเสียง
- มีระบบกันภาพสั่นไหว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:05:52 หน้า : 8/8



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,048,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 7,048,500 บาท
งบบุคลากร รวม 4,983,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,983,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดเช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 300,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,568,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 1,887,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,262,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 206,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟล์มกรองแสง น้ํามัน
เบรค ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยาน
พาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)

งบลงทุน รวม 178,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 178,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโซฟารับแขก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก หุ้มด้วยหนัง จํานวน 1 ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 43,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1  คัน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ์ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็น
ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 280,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 280,100 บาท
งบบุคลากร รวม 209,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 209,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 209,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

งบดําเนินงาน รวม 17,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้
มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ตามคําสั่งของทางราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557

ค่าวัสดุ รวม 2,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 53,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีทํางาน  จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีพนักพิงแบบตาข่าย ทรงสูง สีดํา
- ขาทําด้วยเหล็ก
- มีโช๊คปรับระดับ
- รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 90-110 ก.ก.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 53 x 62 x 110 ซม.
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  1
 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA  
จํานวน  1  เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิ
ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,241,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 1,241,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,055,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,055,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 928,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 126,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 185,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ    
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้    
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง
ตามคําสั่งของทางราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู 
โถส้วม ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง      
น้ํามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ    
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  5,513,600  บาท แยกเป็น 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,513,600 บาท

รวม 3,614,800 บาท

รวม 3,614,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,190,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 21,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น 

เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ฯลฯ และเงินเพ่ิมอ่ืน

ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ิน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 346,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  พร้อมท้ังเงินปรับปรุง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,775,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 264,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น

เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวฯลฯ และเงินเพ่ิมอ่ืน

ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งบด าเนินงาน รวม 1,398,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 136,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน 60,000 บาท

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับตามท่ีระเบียบ

กฎหมายก าหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็น

เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่าย

อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2557 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

2. ค่าป่วยการ อปพร.

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา

ท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12.17.36 หน้า : 2/7



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 22,800 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได้รับ

ตามอัตราท่ีระเบียบฯ ก าหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 34,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 การเบิก

จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภทและอัตรา

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

ของบุตร รวมท้ังระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือส่ังการ ก าหนด

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามค าส่ังของทาง

ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ีเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จ านวน 5,000 บาท

อาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

เช่น ค่าวัสดุต่างๆตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนิน

งานตามโครงการฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 226 ล าดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะป้องกันเด็กจมน้ า จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ

ป้องกันเด็กจมน้ า เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 183 ล าดับท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 896,000 บาท

วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 

กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ าด่ืมส าหรับประชาชน ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12.17.36 หน้า : 4/7



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อมส้อม สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู

โถส้วม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง  

น้ ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 250,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส าหรับยานพาหนะ

และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุการเกษตร จ านวน 35,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือมีดตัดต้นไม้ เล่ือยคันธนูตัดก่ิงไม้ 

จัดซ้ือโซ่ส าหรับเล่ือยโซ่ยนต์ ข้อต่อเล่ือยโซ่ยนต์ เชือกมะนิลา ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 200,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เส้ือ กางเกง 

ถุงมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก 

ข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 200,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น เคร่ืองดับเพลิง รวมท้ัง

เคมีโฟมและน้ ายาท่ีใช้ในการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ สายดับเพลิง 

หัวฉีด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12.17.36 หน้า : 5/7



วัสดุส ารวจ จ านวน 6,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุจราจร จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,000      บาท

ค่าไฟฟ้า จ านวน 55,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในอาคารส านักงาน 

ในท่ีสาธารณะ ท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ท่ีใช้ในอาคารส านักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ส าหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่า

หมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

การบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 4,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ GPS รถบรรทุกน้ า 

หมายเลขทะเบียน 80-9284

งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาล

เมืองสระแก้ว จ านวน 1 ชุด (กล้อง 24 ตัว) แต่ละชุดประกอบด้วย

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  

   แบบ 32 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอก 

   อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 24 ตัว
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3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  

   จ านวน 2 เคร่ือง

4. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 น้ิว 15 U แบบต้ังพ้ืน

   มีถาดอุปกรณ์ มีพัดลมระบายความร้อน จ านวน 1 ตู้

6. สายสัญญาณภาพ แบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core

   (ความยาวตามแผนผังท่ีก าหนดจุดติดต้ังกล้อง)

7. สาย UTP.5E.Outdoor (ยาวตามแผนผังท่ีก าหนดจุดติดต้ังกล้อง)

8. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

หมายเหตุ

- รายการท่ี 1-3 มีคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง  

  และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล 

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

- รายการท่ี 4 มีคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง 

  และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล 

  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

- รายการท่ี 5 ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน

- รายการท่ี 8 มีคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน

  ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 280 ล าดับท่ี 39
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,552,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,552,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,864,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,864,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา  เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่น
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:18:33 หน้า : 1/6



งบดําเนินงาน รวม 598,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของกองการศึกษา  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 24,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 253,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําประกันภัย (พรบ.), ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรสําหรับครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถู
พื้น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟล์มกรองแสง น้ํามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ สําหรับประกอบการเรียนการ
สอนของเด็กด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

งบลงทุน รวม 89,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 4 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเก้าอี้ทํางานแบบมีท้าวแขน  ปรับความสูงได้
- ขา 5 แฉก
- พนักพิงและเบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง PVC
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น      

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5
 ฟุต  จํานวน  2  ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 - โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,979,080 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 54,979,080 บาท
งบบุคลากร รวม 20,472,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 20,472,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 14,148,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/พนักงานครู
เทศบาล ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,111,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/พนักงานครู
เทศบาล/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,825,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/พนักงาน
ครูเทศบาล/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้
รับเงินวิทยฐานะ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,205,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/บุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 182,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/บุคลากรสนับสนุนการสอนในสถาน
ศึกษา  เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตาม
ที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 21,619,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับการ
ประเมิน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของกองการศึกษา  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 13,518,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการดําเนินการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 10,892,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
2. ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL 
8. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi 
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน 
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. ค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. 
12. ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
13. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง"   สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
15. ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถาน
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
16. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.ตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
17. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําหลัก
สูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 
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18. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่  มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 195  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 7,180,300 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,180,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
4. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระแก้ว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/8
/ว6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 197 ลําดับที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสํานัก
งาน/ในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ของโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าน้ํา
ประปา ค่าน้ําบาดาล ในอาคารสํานักงาน ในที่สาธารณะ ที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สําหรับติดต่อราชการต่างๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ค่าบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 2,538,480 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,538,480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาสําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

จํานวน 1,104,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบด้วย
1.ชุดการเรียนรู้ วิทยาการหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้หลัก
การเชิงกล จํานวน 12 ชุด 
2.ชุดเสริมทักษะรถไฟเหาะ จํานวน 12 
3.ชุดหุ่นยนต์มหัศจรรย์เสริมทักษะ จํานวน 12 ชุด 
4.ชุดทดลอง เรื่อง พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม จํานวน 12 ชุด
5.ชุดนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาทักษะด้านปญญา
ประดิษฐ์ จํานวน 8 ชุด
6.ชุดสะเต็มศึกษาเรื่อง การทดลองฟิสิกส์และพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม จํานวน 12 ชุด
7.ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ท่องไปในโลกวิทยาศาสตร์ 12 ชุด
8.ชุดการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างสถาปตยกรรม และ
วิศวกรรม  จํานวน 12 ชุด
9.ชุดเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ จํานวน 12 ชุด
10.ชุดสื่อเรขาคณิตและการสร้างสรรค์สถาปตยกรรม 12 ชุด
11.ชั้นวางหนังสือคู่มือ 20 ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 289 ลําดับที่ 70
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Sound Lab) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)

จํานวน 1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบด้วย
1. จัดซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพร้อมรหัสเข้า
ใช้งาน 40 รหัส 
2.จัดซื้อโปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษเสมือนจริง จํานวน 1
 ระบบ
3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
  จํานวน 40 ชุด
4.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง    
  แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
5.ติดตั้งสายแลนพร้อมระบบไฟฟ้าในห้อง จํานวน 40 จุด
6.ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด 
7.ติดตั้งตู้ตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว จํานวน 1 ชุด
8.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน จํานวน 39 ตัว 
9.จัดซื้อเก้าอี้สําหรับนักเรียน จํานวน 39 ตัว 
10.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สําหรับ ครู จํานวน 1 ตัว 
11.จัดซื้อเก้าอี้ ครู จํานวน 1 ตัว 
12.จัดซื้อหูฟง จํานวน 39 อัน 
- รายการที่ 1 - 2 รายการที่ 5 - 12 เป็นรายการที่ไม่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- รายการที่ 3 และ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 290 ลําดับที่ 71
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ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (บ้านหรรษา) จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (บ้าน
หรรษา)  จํานวน 3  เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว  
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) เทศบาลเมืองสระแก้ว  หน้าที่ 282  ลําดับที่ 46

งบเงินอุดหนุน รวม 10,348,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,348,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว จํานวน 1,008,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า  197 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จํานวน 9,340,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 197  ลําดับที่ 3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,268,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,268,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,338,800 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,338,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,701,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 286,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 851,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 416,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 381,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 198,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในอาคารกีฬาและสันทนาการของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:20:33 หน้า : 4/5



ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ที่ใช้ในอาคารกีฬาและสันทนาการของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การบริการต่างๆ  ในอาคารกีฬาและสันนทนาการของเทศบาล
เมืองสระแก้ว

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

งบลงทุน รวม 79,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก  จํานวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน 
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,659,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,659,100 บาท
งบบุคลากร รวม 698,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 698,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 458,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตําแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินเพิ่ม
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งสําหรับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 540,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 154,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด

วันที่พิมพ : 10/7/2565  12:21:38 หน้า : 3/8



ค่าใช้สอย รวม 264,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 149,900 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเงิน 11,900
 บาท                
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561   
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3
/ว1670 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564    
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 174 ลําดับที่ 7     
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้  เป็นเงิน 138,000
 บาท   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 59,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3
/ว1670 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 175  ลําดับที่ 8 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ
ต่างๆ  ค่าป้าย  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (กฏกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว 2276 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว  หน้า 172  ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ววัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น น้ํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ ลูกยาง สายยาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท ในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และ
บริบทของพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 173 ลําดับที่ 5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,869,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,869,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,277,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,277,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 528,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เช่น เงินเพิ่มตําแหน่งด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.), เงินค่าตอบแทนรายเดือน,เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่กฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 538,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:23:44 หน้า : 1/5



งบดําเนินงาน รวม 533,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 218,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  สบู่ ผง
ซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง  น้ํามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยาน
พาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ํายาต่าง ๆ
 สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,400 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และที่
อยู่ในความควบคุมดูแล
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณ
สุข และที่อยู่ในความควบคุมดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
2. ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร
3. ถังบรรจุน้ํายาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
4. ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
5. มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 274  ลําดับที่ 23
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
งานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ
สงเคราะหครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (10) การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว  หน้า  176    ลําดับที่ 1
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)                 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,177,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 5,177,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,083,800 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,083,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 553,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 446,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:50:08 หน้า : 1/4



งบดําเนินงาน รวม 4,094,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ    
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 3,760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่     
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ    
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง      
น้ํามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยาน
พาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน    
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วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช ผ้าใบหรือผ้า พลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายฉีด ท่อสายส่ง
น้ํา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาที่ใช้กับหอนาฬิกาสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ และบ่อบําบัดน้ําเสียในโครงการบ้านเอื้ออาทร
โรงพัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ที่ใช้ในบ่อบําบัดน้ําเสียใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร ห้องน้ําสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญและ
ห้องน้ําอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และอื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,993,420 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 12,993,420 บาท
งบบุคลากร รวม 2,417,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,417,900 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 679,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,306,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง หรือเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้าง  เชน  เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 8,037,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป ให้แก ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่ง
เปนผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจายเปน
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 5,347,520 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,037,520 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ เชน  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภท
นี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของ
ทาง ราชการ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่
พัก ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ์
ตางๆ ในการดําเนินงาน คาปาย คาอาหารวาง คาอาหาร คา
พาหนะ คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เข้ารายจายประเภทนี้     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม    
- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263  ลงวันที่ 126 มกราคม 2561   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 194 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 2,470,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  สบู ผง
ซักฟอก ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ทอตางๆ สี ตะปู โถ
ส้วม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟล์มกรองแสง  น้ํา
มันเบรค ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทตางๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 166,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใช้ในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงจอดรถยนต์ โรง
พัสดุ และสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการในระบบอินเตอร์
เน็ต  รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งดําเนินการเพิ่มเติม
อื่นๆ ของระบบ

งบลงทุน รวม 2,538,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,538,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จํานวน 1
 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 276  ลําดับที่ 27
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จํานวน 4
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
- ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 273 ลําดับที่ 20
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,777,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,777,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,187,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,187,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,665,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 2,062,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 1,752,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 664,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของทาง
ราชการ เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนิน
โครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อาหารว่าง น้ําดื่ม ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 235  ลําดับที่  3
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า   182  ลําดับที่  7   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)    

โครงการฝึกอบรมสายใยรักสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งในครอบ
ครัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 181  ลําดับที่ 6   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า  178  ลําดับที่ 2   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)     

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า  180  ลําดับที่ 4    
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า  179  ลําดับที่ 3   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)     

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกหน่วยบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 233  ลําดับที่  1    
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง     
(อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 18,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 144,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรา
ยาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
ต่างๆ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  สบู่   ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ประกอบ
หรือควบคู่กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า
รายจ่ายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:51:30 หน้า : 7/11



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคารหลังเดิม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว และอาคารศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา (อาคารหลังเดิม)
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งบลงทุน รวม 527,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 527,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 259,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน จํานวน 7 เครื่อง ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ํากว่า 15,000 บีทียู (มีระบบฟอก
อากาศ)  จํานวน 3  เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู (มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 4 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า  277  ลําดับที่  30 - 31  

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายใน
อาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จํานวน 14 ชุด  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้     
1. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียมสําหรับ
ประตู ขนาด 375 x 255 เซ็นติเมตร จํานวน 1 ชุด    
2. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียมสําหรับ
ประตู ขนาด 210 x 255 เซ็นติเมตร จํานวน 5 ชุด     
3. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียมสําหรับ
หน้าต่าง ขนาด 375 x 165 เซ็นติเมตร จํานวน 8 ชุด    
 - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น    
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พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมในการอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูง
อายุและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้     
1. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว จํานวน 2 ตัว     
 - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว หน้า  275  ลําดับที่  25   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้    
1. เครื่อง MIXER DIGITAL 18 CH จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่อง POWER AMPLI D 2000 จํานวน 1 เครื่อง
3. ใบตู้ลําโพง ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6 ใบ
4. เครื่องไมค์ลอย ชนิดไมค์คู่มือถือ 2 ตัว จํานวน 1 เครื่อง
5. ไมค์สายพร้อมสาย ความยาว 20 เมตร จํานวน 2 ตัว พร้อมขา
ตั้ง
6. ตู้แล็คเก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ใบ
7. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว หน้า  276  ลําดับที่ 28    
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 49,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ    
2. ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ํา    
-  ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว  หน้า 278 ลําดับที่ 32   

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ 144 x 144
 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
 - ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว  หน้า 278 ลําดับที่ 33    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 643,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 643,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้อง     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 237  ลําดับที่  1   
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่า
จ้างเหมาอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน้ํา
ดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 206 ลําดับที่ 1   

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าสิ่งของต่างๆ ค่า
จ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 206  ลําดับที่ 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:52:20 หน้า : 2/4



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมือง
สระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน ในที่สาธารณะ ที่
อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา และอาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา

งบลงทุน รวม 138,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว
- ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  
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ครุภัณฑ์กีฬา

ลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 2  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- กําลังมอเตอร์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
- มีจอ LED แสดงผลเวลา ความเร็ว ระยะทาง อัตราการเต้นของ
หัวใจ ฯลฯ
- มีช่องเชื่อมต่อ USB และ MP3
- มีระบบความปลอดภัย
- มีพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน
- เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว หน้า 284 ลําดับที่ 54
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 690,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาทํา
กระทง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 258 ลําดับที่ 5   
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปใหม่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ฯลฯ
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 257  ลําดับที่  2

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่งสถานที่  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ํา
ดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างกลองยาว ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 257  ลําดับที่  3   

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าดอกไม้
ประดับ ตกแต่งสถานที่ ค่าหล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าปจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 258  ลําดับที่  4   
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โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างจัดทําหุ่น
ผีเสื้อ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งรถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 207  ลําดับที่ 4   

โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีพราหมณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 207  ลําดับที่ 3    

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าประดับ
ตกแต่งขบวนแห่ ค่าอาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 259  ลําดับที่ 6   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,660,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,660,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,431,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,431,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 846,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 426,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้าง    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 228,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม     
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557    

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไขกฎ
กระทรวงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อ
เนื่อง ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0020/ว 1867 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกําชับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการดําเนินการจัดทําผังเมือง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 162  ลําดับที่ 72    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,488,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 20,488,700 บาท
งบบุคลากร รวม 6,011,100 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,011,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,047,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 238,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,156,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง     
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 532,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยง
ภัยต่อสุขภาพ ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 2,629,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็น
ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 1,025,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามคําสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม     

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  12:57:01 หน้า : 3/17



ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 1,356,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ํามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 381,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน  
  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซ่สําหรับเลื่อยโซ่ยนต์ ข้อต่อเลื่อยโซ่
ยนต์ เชือกมะนิลา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้ 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องป้องกัน
ฝุ่นละออง ชุดปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า
รายจ่ายประเภทนี้    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,300 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ GPS รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง
ท่อระบายน้ํา หมายเลขทะเบียน 81-6154 สระแก้ว    

งบลงทุน รวม 11,848,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,829,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4
 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2
 ล้อ จํานวน 1 คัน   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 269 ลําดับที่ 7
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สัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  จํานวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. มีจํานวนหลอด LED 
ไม่น้อยกว่า 230 ดวง แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้ไม่น้อย
กว่า 10 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 268 ลําดับที่ 3    
      

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4
 ล้อ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรง
ม้า จํานวน 1 คัน  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)  เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4
 ล้อ ติดบุ้งกี๋สําหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่
รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วย
น้ํา
3) ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ
แบบ Torque Conventer
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5) บุ้งกี๋ตัก
- ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
- ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30
 เมตร
6) บุ้งกี้ขุด
- ชุดบุ้งกี๋ขุด ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ํายันทําให้รถมั่นคงขณะ
ขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
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- ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
- ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร
- มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 6,500 มิลลิเมตร
- มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้โดยต่อเข้าระบบ
ไฮดรอลิก แล้วใช้งานได้ทันที เช่น หัวเจาะกระแทก
คอนกรีต เครื่องตัดหญ้าฯ เป็นต้น
7) มีน้ําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500
 กิโลกรัม
8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้
ผลิต
9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์
10) อุปกรณ์ประกอบ
- มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกล
- เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่
- มีเกจ์บอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
- มีประแจสําหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จํานวน 1 ชุด
- หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
- กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด
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- เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
- ชุดประแจบล็อกสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10
 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และ
อุปกรณ์การขัน พร้อมกล่องเหล็ก
- ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10
 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- สัญญาณไฟฉุกเฉินสีหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จํานวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการ
ใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่
มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 270 ลําดับที่ 12

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย (ขนาด 4 นิ้ว) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว 
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 900 วัตต์
 - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 271 ลําดับที่ 13
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เครื่องเจีย (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย (แบบมือถือ) ขนาด 9
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร)
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ 
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
 - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
 - ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 268 ลําดับที่ 5 

สว่านกระแทก จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทก จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- อัตราการเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง/นาที 
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 440 วัตต์
 - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 271 ลําดับที่ 14    

สว่านกระแทก (แบบไร้สาย) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทก (แบบไร้สาย) จํานวน 2
 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- อัตราการเจาะไม่น้อยกว่า 27,000 ครั้ง/นาที
- สว่านใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 โวลต์
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 272 ลําดับที่ 18    
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สว่านไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 430 วัตต์
- อัตราการเจาะไม่น้อยกว่า 33,000 ครั้ง/นาที
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 271 ลําดับที่ 15    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,018,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 จํานวน 363,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดําเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 507.50 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 153 ลําดับที่ 56 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 8 จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดําเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 402.50 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 163 ลําดับที่ 74 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 (ซอยสํานัก
งานที่ดินจังหวัดสระแก้ว)

จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดําเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 133  ลําดับที่ 28
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองปรือ แยกซอย 2 เชื่อมซอย 
2/1

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดําเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 245 ลําดับที่ 1 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 (แยกบ้านดาบเด) จํานวน 427,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดําเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 165 ลําดับที่ 76 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)   

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองนกเขา ซอย 22 (ต่อจากถนน
เดิม)

จํานวน 625,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดําเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาล
เมืองสระแก้ว หน้าที่ 121  ลําดับที่ 14
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)   
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โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมืองสระแก้ว

จํานวน 2,228,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว จํานวน 1 หลัง งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 9,990,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 2,228,600
 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2566  จํานวน 7,761,400 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว  หน้า 240 ลําดับที่ 5
(อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล)    
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน)

จํานวน 1,463,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อม
วางท่อระบายน้ํา คสล. โดยดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT CONCRETE
ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร    
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย
กว่า 900.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 350 ท่อน และบ่อพัก คสล
. จํานวน 25 บ่อ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 246 ลําดับที่ 3  
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)   
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว     
บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 ซอย 3
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 163 ลําดับที่ 73 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)   

โครงการขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้วบริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 163 ลําดับที่ 73 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)    
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โครงการขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้วบริเวณแยกถนนเทศบาล 10 (หน้าโรงแรมทิพปุระ) ถึงถนน
สายเลี่ยงเมือง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 (หน้าโรงแรม
ทิพปุระ) ถึงถนนสายเลี่ยงเมือง
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 163 ลําดับที่ 73 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)   

โครงการขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้วบริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้ํา)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้ํา)
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 163 ลําดับที่ 73
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า  188  ลําดับที่  4   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)  
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โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสําหรับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า  190  ลําดับที่ 6   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)        
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 704,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 704,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 704,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 704,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ ได้แก่  ค่าปาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ค่าเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอลสําหรับ ผู้มาร่วมกิจกรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว  หน้า 186  ลําดับที่ 2   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)     
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก 
(อถล.)

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ
ต่างๆ ในการดําเนินงาน ค่าปาย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 189  ลําดับที่  5  
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 234,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 234,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 114,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ประกอบหรือ
ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,869,900

คาชําระดอกเบี้ย 143,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

958,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,000

เงินสนับสนุนกิจการสถานีขน
สงหรือกิจการทาเรือ

300,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 19,149,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,921,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 114,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,786,800

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

38,600

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

132,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,869,900

คาชําระดอกเบี้ย 143,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

958,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,000

เงินสนับสนุนกิจการสถานีขน
สงหรือกิจการทาเรือ

300,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 19,149,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,921,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 114,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,786,800

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

38,600

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

132,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

110,000

คาใชจายในกิจการ
จราจร

100,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

337,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

223,800

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

500,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

954,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

312,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

110,000

คาใชจายในกิจการ
จราจร

100,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

337,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

223,800

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

500,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

954,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

312,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

312,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,376,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

8,922,600 1,190,000 16,048,360 2,688,800 553,400 1,665,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

442,800 21,300 1,178,400 170,400 67,200

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

คาจางลูกจางประจํา 596,400 346,100 286,800 679,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,089,800 2,704,200 3,962,540 898,800 1,753,200 348,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

193,900 390,900 237,200 57,500 516,000 21,500

เงินวิทยฐานะ 1,825,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

205,000 70,000 20,000 170,900 20,000 10,000

คาเบี้ยประชุม 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

312,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,376,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

2,893,700 33,961,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 1,947,300

เงินประจําตําแหนง 103,200 964,800

คาจางลูกจางประจํา 238,600 2,147,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,583,600 108,000 17,448,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

556,200 12,000 1,985,200

เงินวิทยฐานะ 1,825,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

20,000 9,000 524,900

คาเบี้ยประชุม 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

90,000 80,000 13,000 20,000

คาเชาบาน 924,000 22,800 204,000 144,000 54,000 105,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

188,800 34,000 46,700 59,600 29,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

9,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,677,000 35,000 2,808,000 731,100 8,737,520 664,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

155,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

285,000 15,000 25,000 15,000 5,000 20,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

27,000 230,000

คาเชาบาน 252,000 1,706,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

34,600 392,700

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

9,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 840,000 5,000 16,497,620

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

155,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

12,000 377,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

115,000 15,000 26,000 30,000 5,000 20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,000 215,000 20,000 30,000 260,000 18,400

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิงและฝึกซอมอพยพ
หนีไฟอาคารสํานักงาน 
เทศบาลเมืองสระแกว

5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะปองกันเด็กจมน้ํา

25,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

10,892,300

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

59,500

โครงการอบรมใหความ
รูดานสุขาภิบาลอาหาร

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

18,000 229,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 210,000 20,000 882,400

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิงและฝึกซอมอพยพ
หนีไฟอาคารสํานักงาน 
เทศบาลเมืองสระแกว

5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะปองกันเด็กจมน้ํา

25,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

10,892,300

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

59,500

โครงการอบรมใหความ
รูดานสุขาภิบาลอาหาร

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการใหความชวย
เหลือประชาชนดานการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย "จังหวัดสะอาด"

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมทองถิ่นเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ

800,000

โครงการฝึกอบรมสาย
ใยรักสานสัมพันธ์สราง
ความเขมแข็งในครอบ
ครัว

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ชุมชน

100,000

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานการดูแลสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการใหความชวย
เหลือประชาชนดานการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย "จังหวัดสะอาด"

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมทองถิ่นเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ

800,000

โครงการฝึกอบรมสาย
ใยรักสานสัมพันธ์สราง
ความเขมแข็งในครอบ
ครัว

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ชุมชน

100,000

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานการดูแลสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออกหนวย
บริการประชาชนเคลื่อน
ที่

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลจังหวัดสระแกว

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

โครงการเทศกาลดูผีเสื้อ
ปางสีดา

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

โครงการสมโภชศาล
หลักเมืองจังหวัด
สระแกว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออกหนวย
บริการประชาชนเคลื่อน
ที่

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลจังหวัดสระแกว

100,000 100,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000 50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

50,000 50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

350,000 350,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

50,000 50,000

โครงการเทศกาลดูผีเสื้อ
ปางสีดา

60,000 60,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 250,000 250,000

โครงการสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000 100,000

โครงการสมโภชศาล
หลักเมืองจังหวัด
สระแกว

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองสระแกว

โครงการปลูกหญาแฝก 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

โครงการพัฒนากลุม
เกษตรอินทรีย์บาน
คลองจาน

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรพอเพียง

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 162,500 15,000 50,000 45,000 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,000 15,000 15,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,000 10,000 7,185,300 10,000 360,000 5,000

วัสดุกอสราง 20,000 40,000 10,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 50,000 10,000 3,000 320,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 195,000 275,000 25,000 70,000 1,900,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น

30,000 30,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองสระแกว

5,000 5,000

โครงการปลูกหญาแฝก 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา

4,000 4,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

700,000 700,000

โครงการพัฒนากลุม
เกษตรอินทรีย์บาน
คลองจาน

30,000 30,000

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรพอเพียง

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 352,500

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 400,000 453,000

วัสดุงานบานงานครัว 7,573,300

วัสดุกอสราง 400,000 510,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 20,000 623,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 381,000 60,000 2,936,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 280,000 25,000 50,000 140,000 50,000

วัสดุการเกษตร 35,000 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000 20,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 650,000 55,000 500,000 210,000 170,000 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 15,000 300,000 42,000 15,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 55,000 13,500 10,000 14,400

คาบริการไปรษณีย์ 130,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 13,000 30,000 12,000 16,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

28,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 3,000

เครื่องปรับอากาศ 91,000 259,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 585,000

วัสดุการเกษตร 20,000 115,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 205,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 220,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกีฬา 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 20,000 1,645,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 442,000

คาบริการโทรศัพท์ 92,900

คาบริการไปรษณีย์ 130,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

3,300 134,300

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

28,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 3,000

เครื่องปรับอากาศ 350,100

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 18/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ชุดโซฟารับแขก 110,000

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 27,300

โตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก

39,500 15,800 79,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 43,500

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,176,000

รถยนต์ตรวจการณ์ 1,529,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณ
เสียง (Mixer)

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวีดีโอ 25,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

49,900 49,900

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟา

45,000 45,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 180,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนค
บุค

22,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ชุดโซฟารับแขก 110,000

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 27,300

โตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก

134,300

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 43,500

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,176,000

รถยนต์ตรวจการณ์ 1,529,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณ
เสียง (Mixer)

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวีดีโอ 25,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

99,800

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟา

90,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 60,000 284,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนค
บุค

22,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก

22,000

เครื่องพิมพ์ 75,000 15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,000

เครื่องสํารองไฟฟา 15,000 5,000

กลองวงจรปิด CCTV 500,000

เกาอี้สํานักงาน 9,800

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อนวัต
กรรมทางการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพออนุสรณ์) 
และโรงเรียนเทศบาล 2 
(บานลัดกะสัง)

1,104,480

โครงการปรับปรุงหอง
ปฏิบัติการทางภาษา 
(Smart Sound Lab) 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บานลัดกระสัง)

1,320,000

ครุภัณฑ์สนาม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก

22,000

เครื่องพิมพ์ 90,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,000

เครื่องสํารองไฟฟา 5,000 25,000

กลองวงจรปิด CCTV 500,000

เกาอี้สํานักงาน 9,800

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อนวัต
กรรมทางการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพออนุสรณ์) 
และโรงเรียนเทศบาล 2 
(บานลัดกะสัง)

1,104,480

โครงการปรับปรุงหอง
ปฏิบัติการทางภาษา 
(Smart Sound Lab) 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บานลัดกระสัง)

1,320,000

ครุภัณฑ์สนาม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเลนสนามเด็กเลน 
(บานหรรษา)

114,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

รถบรรทุกขยะ แบบอัด
ทาย

2,500,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง

38,000

ผามานพรอมอุปกรณ์ 70,000

พัดลมอุตสาหกรรม 3,600

เครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ์

100,000

พัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์กีฬา

ลูวิ่งไฟฟา

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

สัญญาณไฟกระพริบ

ครุภัณฑ์กอสราง

รถตักหนาขุดหลัง

ครุภัณฑ์โรงงาน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 23/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเลนสนามเด็กเลน 
(บานหรรษา)

114,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

รถบรรทุกขยะ แบบอัด
ทาย

2,500,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง

38,000

ผามานพรอมอุปกรณ์ 70,000

พัดลมอุตสาหกรรม 3,600

เครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ์

100,000

พัดลมติดผนัง 8,000 8,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ลูวิ่งไฟฟา 130,000 130,000

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

850,000 850,000

สัญญาณไฟกระพริบ 75,000 75,000

ครุภัณฑ์กอสราง

รถตักหนาขุดหลัง 3,800,000 3,800,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 24/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเจีย (ขนาด 4 นิ้ว)

เครื่องเจีย (แบบมือถือ) 
ขนาด 9 นิ้ว

สวานกระแทก

สวานกระแทก (แบบไร
สาย)

สวานไฟฟา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเฉลิมพระเกีย
รติ ร.9 ซอย 2

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 26 
ซอย 8

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 
33/1 ซอย 1 (ซอย
สํานักงานที่ดินจังหวัด
สระแกว)

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนหนองปรือ 
แยกซอย 2 เชื่อมซอย 
2/1

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 25/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเจีย (ขนาด 4 นิ้ว) 7,000 7,000

เครื่องเจีย (แบบมือถือ) 
ขนาด 9 นิ้ว

6,400 6,400

สวานกระแทก 6,500 6,500

สวานกระแทก (แบบไร
สาย)

15,000 15,000

สวานไฟฟา 5,000 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเฉลิมพระเกีย
รติ ร.9 ซอย 2

363,000 363,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 26 
ซอย 8

288,000 288,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 
33/1 ซอย 1 (ซอย
สํานักงานที่ดินจังหวัด
สระแกว)

214,000 214,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนหนองปรือ 
แยกซอย 2 เชื่อมซอย 
2/1

370,000 370,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 26/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนเทศบาล 18 
(แยกบานดาบเด)

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนหนองนกเขา 
ซอย 22 (ตอจากถนน
เดิม)

โครงการกอสรางอาคาร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
เมืองสระแกว

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT 
CONCRETE พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. 
ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 
(โรงเรียนอนุบาล
จิตละมุน)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 27/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนเทศบาล 18 
(แยกบานดาบเด)

427,000 427,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนหนองนกเขา 
ซอย 22 (ตอจากถนน
เดิม)

625,000 625,000

โครงการกอสรางอาคาร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
เมืองสระแกว

2,228,600 2,228,600

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT 
CONCRETE พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. 
ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 
(โรงเรียนอนุบาล
จิตละมุน)

1,463,000 1,463,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 28/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว    
 
บริเวณแยกถนนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ซอย 3

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว
บริเวณถนนเทศบาล 31 
ซอย 1

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว
บริเวณแยกถนน
เทศบาล 10 (หนา
โรงแรมทิพปุระ) ถึง
ถนนสายเลี่ยงเมือง

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 29/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว    
 
บริเวณแยกถนนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ซอย 3

160,000 160,000

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว
บริเวณถนนเทศบาล 31 
ซอย 1

230,000 230,000

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว
บริเวณแยกถนน
เทศบาล 10 (หนา
โรงแรมทิพปุระ) ถึง
ถนนสายเลี่ยงเมือง

350,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 30/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว
บริเวณแยกถนน
เทศบาล 6 (ซอยสวน
น้ํา)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลเมืองสระแกว

1,008,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแกว

9,340,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

420,000

รวม 31,075,100 29,028,400 6,754,800 58,531,080 6,797,200 100,000 18,171,220 4,777,300

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 31/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขต
จําหนายระบบน้ํา
ประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว
บริเวณแยกถนน
เทศบาล 6 (ซอยสวน
น้ํา)

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลเมืองสระแกว

1,008,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแกว

9,340,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

420,000

รวม 1,333,000 22,148,900 749,000 234,000 179,700,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565  13:04:53 หนา : 32/32



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

หมวดรายได้

ค่าบริการสถานีขนส่ง 581,998.00     208,572.00     300,000.00   300,000.00  

ค่าบริการห้องสุขา 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 40,000.00      25,000.00       60,000.00     60,000.00    

ค่าบริการอ่ืนๆ 2,830.29        617.23           10,000.00     10,000.00    

ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00

ดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00

ดอกเบ้ียอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 349,398.00     751,258.00     614,000.00   589,000.00  

รายได้อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 974,226.29    985,447.23    984,000.00   959,000.00 

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.24.35 หน้า : 1/2



รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบกลาง 25,535.00      13,481.00       25,000.00     20,000.00    

งบบุคลากร 519,420.00     399,420.00     399,500.00   399,500.00  

งบด าเนินงาน 427,319.81     424,845.00     559,500.00   539,500.00  

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 972,274.81    837,746.00    984,000.00   959,000.00 

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.24.35 หน้า : 2/2



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 959,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 959,000 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 589,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  959,000  บาท แยกเป็น

งบเฉพาะกิจการ รวม 959,000    บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 399,500 บาท รวม 399,500    บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 399,500    บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 354,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว จ านวน 3 อัตรา

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 45,500       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ืมต่างๆ และเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของ

พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 

จ านวน 3 อัตรา

งบด าเนินงาน รวม 539,500    บาท

ค่าตอบแทน รวม 208,500    บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 500           บาท

เพ่ือจ่ายเเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวันประจ าปี ส าหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง

ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตาม

บทบัญญัติแห่งกฏหมายท่ีมีสิทธิได้รับตามพระราชกฤษฏีกาเบ้ีย

ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 207,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างท่ีมีค าส่ังให้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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ค่าใช้สอย รวม 106,000    บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในช่วง

เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์

(ค่าน้ าด่ืม กาแฟ ผ้าเย็น ฯลฯ) 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 34,000      บาท

วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 

กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ าด่ืมส าหรับประชาชน ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 

ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 

ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุการเกษตร จ านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ

เคร่ืองมือเก่ียวกับการเกษตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน

โปสเตอร์ รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาต้ังกล้องฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 191,000    บาท

ค่าไฟฟ้า จ านวน 130,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 11,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

งบกลาง รวม 20,000      บาท

งบกลาง รวม 20,000      บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 20,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

ท่ีปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

ตามอัตราท่ีก าหนด
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

หมวดรายได้

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 9,114,317.50    8,252,413.00    10,300,000.00   10,000,000.00   
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ 2,064,929.00    1,591,155.00    2,000,000.00    1,800,000.00    
ดอกเบ้ีย
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 22,726.65         31,484.75         10,000.00         10,000.00         
รำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,000.00          1,000.00          

หมวดรายได้อ่ืน
เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน ร้อยละ 30 1,253,341.50    1,472,614.07    2,100,000.00    2,100,000.00    
ทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 1,880,012.24    2,208,921.11    3,500,000.00    3,500,000.00    
ร้อยละ 50
บ ำเหน็จรำงวัล ร้อยละ 20 3,133,353.74    3,681,535.18    1,400,000.00    1,400,000.00    

รวมรายรับ 17,468,680.63  17,238,123.11  19,311,000.00  18,811,000.00  

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งบกลำง 1,726,857.28    1,445,689.37    2,230,000.00    1,900,000.00    
งบบุคลำกร 1,071,327.00    1,197,600.00    1,460,000.00    1,750,000.00    
งบด ำเนินงำน 587,685.08       777,455.94       1,266,800.00    1,295,800.00    
งบลงทุน 28,100.00         56,370.00         68,100.00         50,000.00         
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00
งบรำยจ่ำยอ่ืน 6,334,907.48    7,428,070.36    7,071,000.00    7,065,000.00    

รวมรายจ่าย 9,748,876.84   10,905,185.67  12,095,900.00  12,060,800.00  

รายจ่าย

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 18,811,000 บาท แยกเป็น

รายได้  เป็นเงิน 11,811,000 บาท

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ จ ำนวน 10,000,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับโดยค ำนวณจำกดอกเบ้ียรับจ ำน ำของปีท่ีผ่ำนมำ

เป็นเกณฑ์

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ จ ำนวน 1,800,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับโดยค ำนวณจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด

ของปีท่ีผ่ำนมำเป็นเกณฑ์

ดอกเบ้ีย รวม 10,000 บำท

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 10,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับจำกดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำรของปีท่ีผ่ำนมำ

เป็นเกณฑ์

รำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับจำกรำยได้เบ็ดเตล็ดของปีท่ีผ่ำนมำเป็นเกณฑ์

รายได้อ่ืน  เป็นเงิน 7,000,000 บาท

เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน ร้อยละ 30 จ ำนวน 2,100,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีท่ีผ่ำนมำ

ทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล ร้อยละ 50 จ ำนวน 3,500,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีท่ีผ่ำนมำ

บ ำเหน็จรำงวัล ร้อยละ 20 จ ำนวน 1,400,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีท่ีผ่ำนมำ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  12,060,800  บาท  แยกเป็น

งบเฉพาะกิจการ รวม 12,060,800 บาท

งบกลาง รวม 1,900,000   บาท
ค่าช าระดอกเบ้ีย จ านวน 1,700,000   บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เก่ียวกับเงินเบิกเกินบัญชี
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ปีท่ี 4

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จ านวน 200,000      บาท
เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีท่ีล่วงมา
ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554

งบบุคลากร รวม 1,750,000   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,750,000   บาท

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลเดือนละ 
5,000 บาท ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประจ าต าแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,640,000   บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ าสถานธนานุบาล และเงิน
ปรับปรุง หรือเล่ือนข้ันของลูกจ้างประจ าสถานธนานุบาล

เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจ าสถานธนานุบาล 
เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฯลฯ ตามระเบียบส านักงาน
จ.ส.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2558

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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งบด าเนินงาน รวม 1,295,800   บาท
ค่าตอบแทน รวม 752,800     บาท

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนา
นุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 120,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี จ านวน 220,000      บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารท้องถ่ินและค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.
ท่ี มท 0801.5/ว1282 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563
- เพ่ือจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ตรวจการ ตามหนังสือส านักงาน
 จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว897 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตรวจทรัพย์รับจ าน าท่ีเก็บรักษา
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.ท่ี มท 0801.5/ว1509 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551

เงินสมทบเงินสะสม จ านวน 164,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% 
10 % ของค่าจ้างประจ า เป็นไปตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยเงินสะสมและสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล 
พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าอาหาร จ านวน 132,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า

อาหารประจ าวันท าการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
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ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 16,800       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการ
จ าหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/
ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนในการตรวจสอบทรัพย์รับจ าน าท่ีเก็บรักษา และการเบิกจ่าย
ค่าเบ้ียเล้ียงในวันจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า

ค่าใช้สอย รวม 305,000     บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าเช่าท่ีพักให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลท่ีเดินทางไปราชการ

ค่าจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล จ านวน 9,000         บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล 
ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ของทุกปี

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 154,000      บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 130,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมา
ท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือ
ส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชี
การเงินของสถานธนานุบาล และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 1,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตต้ังโรงรับจ าน าของสถานธนานุบาล

ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย จ านวน 10,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล

ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 10,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่าวารสาร จ านวน 3,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.45.02 หน้า : 3/5



รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 2,000        บาท
ค่ารับรอง จ านวน 2,000         บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายรับรองผู้มาเย่ียมเยือนสถานธนานุบาล
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000     บาท

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000      บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆของ
สถานธนานุบาล เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ให้ใช้งานได้อย่างปกติ

ค่าวัสดุ รวม 121,000     บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ าด่ืมส าหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  สบู่ 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประเภทต่างๆ ส าหรับยานพาหนะ
และกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเข้ารายจ่ายประเภทน้ี
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 117,000     บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 85,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 13,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 4,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร

ต่างๆ ของสถานธนานุบาล

งบลงทุน รวม 50,000       บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000       บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000       บาท

ค่าจัดซ้ือสัญญาณกันขโมยพร้อมติดต้ัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสัญญาณกันขโมย จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง

เป็นระบบกันขโมยแบบไร้สาย มีกล่องควบคุมหลักรองรับอินเตอร์เน็ต

- เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน  

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 7,065,000   บาท

รายจ่ายอ่ืน รวม 7,065,000   บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ จ านวน 65,000       บาท

ส าหรับจ่ายให้แก่ส านักงาน จ.ส.ท

เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน ร้อยละ 30 จ านวน 2,100,000   บาท

เพ่ือจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วน าไปท านุบ ารุงท้องถ่ิน

ต้ังจ่ายจากก าไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จ านวน 3,500,000   บาท

เพ่ือจัดสรรเป็นทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากก าไร

สุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จ านวน 1,400,000   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรางวัล ให้ส านักงาน จ.ส.ท. จังหวัด 

เทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากก าไรสุทธิของปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565
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