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

เลขที่ 10 ซอย- ถนนเทศบาล 2 แขวง/ตาบล สระแก้ว
เขต/อาเภอ เมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว 27000
พื้นที่

28.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้ง มด

18,358 คน

ชาย

8,804 คน

หญิง

9,554 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีตอ่ สภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 70,311,195.67 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 135,078,157.10 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 32,547,067.75 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 5,751,084.36 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จานวน 161,704,489.95 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
7,166,931.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
4,199,037.86 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
จานวน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
หมวดเงินอุดหนุน
จานวน
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 21,689,995.79 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 147,486,834.36 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2,935,534.38
0.00
1,548,157.83
89,550.00
65,861,572.44
79,903,705.57

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

32,181,099.32
57,249,989.29
46,403,330.52
2,053,344.23
9,599,071.00
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 20,809,995.79 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 315,248.58 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 รายรับจริง จานวน 985,447.23 บาท ประกอบด้วย
ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า
จานวน
25,000 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง
จานวน
208,572 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ
จานวน
617.23 บาท
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
จานวน
751,258 บาท
2 รายจ่ายจริง จานวน 837,746.00 บาท ประกอบด้วย
งบบุคลากร
จานวน
399,420 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
424,845 บาท
งบกลาง
จานวน
13,481 บาท
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1
รายรับจริง จานวน 17,238,123.11 บาท ประกอบด้วย
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
จานวน
1,591,155 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
31,484.75 บาท
ดอกเบี้ยรับจานา
จานวน
8,252,413 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
0 บาท
รายได้อื่น
จานวน
7,363,070.36 บาท
2
รายจ่ายจริง จานวน 10,905,185.67 บาท ประกอบด้วย
งบบุคลากร
จานวน
1,197,600 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
777,455.94 บาท
งบลงทุน
จานวน
56,370 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
7,428,070.36 บาท
งบกลาง
จานวน
1,445,689.37 บาท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
เทศบ ลเมื งสร แ ้ว
เภ เมื งสร แ ้ว จง วดสร แ ้ว

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2564

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

7,166,931.87

15,395,000.00

16,010,000.00

มวดค ธรรมเนียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

4,199,037.86

5,930,500.00

6,093,700.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

2,935,534.38

1,564,000.00

790,400.00

0.00

1,950,000.00

2,100,000.00

1,548,157.83

571,000.00

337,000.00

89,550.00

5,000.00

65,000.00

15,939,211.94

25,415,500.00

25,396,100.00

65,861,572.44

66,830,000.00

67,500,000.00

65,861,572.44

66,830,000.00

67,500,000.00

79,903,705.57

84,854,500.00

86,803,900.00

79,903,705.57

84,854,500.00

86,803,900.00

161,704,489.95

177,100,000.00

179,700,000.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์
มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
มวดร ยได้จ ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวดเงิน ุด นุน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ล บปร ม
ปร

บ บปร ม ร ย ยปร

ป บปร ม

เทศบ ลเมื สร
เภ เมื สร

้ว

พ ศ 2566

้ว
ว สร

้ว

2รย ย
ร ย ย ริ
ป 2564

รย ย
ย

ปร ม
ร
ป 2565

ปร ม
ร
ป 2566

บปร ม

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

งบดา นินงาน

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

งบ งินอุดหนุน

9,599,071.00

10,724,200.00

10,768,800.00

147,486,834.36

177,100,000.00

179,700,000.00

รวม ย

บปร ม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมือง ระแก้ว
อาเภอเมือง ระแก้ว จัง วัด ระแก้ว
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

29,028,400

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

6,754,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

58,531,080

แผนงาน าธารณ ุข

6,797,200

แผนงาน ังคม งเคราะ ์

100,000

แผนงานเค ะและชุมชน

18,171,220

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4,777,300

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1,333,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

22,148,900

แผนงานการเกษตร

749,000

แผนงานการพาณิชย์

234,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

31,075,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

179,700,000

น้า : 1/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

งบกลาง

รวม

31,075,100

31,075,100

31,075,100

31,075,100

น้า : 2/10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

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 (ฝ่ายประจา)

6,132,400

3,381,700

4,983,000

209,200

14,706,300

3,652,600

987,800

1,887,000

17,500

6,544,900

682,600

380,800

374,000

5,000

1,442,400

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

3,082,900

166,400

178,500

53,400

3,481,200

3,082,900

166,400

178,500

53,400

3,481,200

17,163,900

4,535,900

7,048,500

280,100

29,028,400

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งาน ทศกิจ

รวม

1,055,700

3,614,800

4,670,500

1,055,700

3,614,800

4,670,500

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

0

500,000

500,000

0

500,000

500,000

1,241,200

5,513,600

6,754,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,864,200

20,472,700

23,336,900

2,864,200

20,472,700

23,336,900

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

0

840,000

840,000

89,600

2,538,480

2,628,080

ค่าครุภัณฑ์

89,600

2,538,480

2,628,080

งบ งินอุดหนุน

0

10,348,800

10,348,800

เงินอุด นุน

0

10,348,800

10,348,800

3,552,000

54,979,080

58,531,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

2,338,800

698,900

1,277,000

4,314,700

2,338,800

698,900

1,277,000

4,314,700

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

90,000

45,000

218,000

353,000

198,000

0

80,400

278,400

79,000

0

59,000

138,000

ค่าครุภัณฑ์

79,000

0

59,000

138,000

งบ งินอุดหนุน

0

420,000

0

420,000

เงินอุด นุน

0

420,000

0

420,000

3,268,800

1,659,100

1,869,300

6,797,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

100,000

100,000

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

รวม

1,083,800

2,417,900

3,501,700

1,083,800

2,417,900

3,501,700

4,094,000

8,037,520

12,131,520

69,000

54,000

123,000

3,760,000

5,347,520

9,107,520

230,000

2,470,000

2,700,000

35,000

166,000

201,000

0

2,538,000

2,538,000

0

2,538,000

2,538,000

5,177,800

12,993,420

18,171,220
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

2,187,700

2,187,700

2,187,700

2,187,700

2,062,000

2,062,000

115,600

115,600

1,752,400

1,752,400

144,000

144,000

50,000

50,000

527,600

527,600

527,600

527,600

4,777,300

4,777,300
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

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

138,000

0

138,000

138,000

0

138,000

643,000

690,000

1,333,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

1,431,400

6,011,100

7,442,500

1,431,400

6,011,100

7,442,500

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

0

3,300

3,300

0

11,848,500

11,848,500

ค่าครุภัณฑ์

0

4,829,900

4,829,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

7,018,600

7,018,600

1,660,200

20,488,700

22,148,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

45,000

704,000

749,000

ค่าใช้สอย

45,000

704,000

749,000

45,000

704,000

749,000

รวม
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

120,000

120,000

120,000

120,000

114,000

114,000

9,000

9,000

ค่าใช้สอย

25,000

25,000

ค่าวัสดุ

80,000

80,000

234,000

234,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
รายรับจริง
ปี 2563
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จา น่ายอา าร รือสะสมอา าร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ปี 2566

435,945.00
38,966.15
416,102.70
3,305,297.00
1,502,868.00
5,699,178.85

193,465.00
85,194.10
952,304.77
4,247,428.00
1,688,540.00
7,166,931.87

80,000.00
15,000.00
10,000,000.00
4,000,000.00
1,300,000.00
15,395,000.00

-37.50
-33.33
0.00
6.25
30.77

%
%
%
%
%

50,000.00
10,000.00
10,000,000.00
4,250,000.00
1,700,000.00
16,010,000.00

19,070.20
0.00
2,946,074.50
1,216,245.00

18,284.50
0.00
2,441,004.00
1,247,370.00

20,000.00
1,000.00
2,850,000.00
2,250,000.00

0.00
0.00
-8.77
20.00

%
%
%
%

20,000.00
1,000.00
2,600,000.00
2,700,000.00

21,100.00

5,000.00

21,100.00

0.00 %

21,100.00

0.00

0.00

200.00

0.00 %

200.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

20,030.00

3,410.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00
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รายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎ มายจัดระเบียบการจอดรถ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎ มายทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ปี 2563
233,220.00
61,187.00
5,710.00
1,100.00
0.00
91,750.00
0.00

ปี 2564
60,400.00
36,017.00
7,970.00
156,540.00
0.00
91,550.00
0.00

ปี 2565
100,000.00
120,000.00
5,500.00
62,400.00
1,000.00
150,000.00
1,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %
27.27 %
-3.85 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

0.00
1,780.00
5,400.00
0.00
751,522.00
0.00
5,000.00

0.00
2,340.00
0.00
0.00
103,007.36
0.00
5,000.00

1,000.00
4,000.00
5,000.00
0.00
150,000.00
0.00
5,000.00

0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%

1,000.00
4,000.00
5,000.00
200.00
150,000.00
1,000.00
5,000.00

112,700.00

11,500.00

110,000.00

-12.00 %

96,800.00

20,000.00

100.00

20,000.00

-100.00 %

0.00

2,300.00
14,000.00
3,190.00
3,545.00

50.00
0.00
4,380.00
2,445.00

2,300.00
14,000.00
10,000.00
5,000.00

4.35
-28.57
0.00
0.00

%
%
%
%

ปี 2566
100,000.00
120,000.00
7,000.00
60,000.00
1,000.00
150,000.00
1,000.00
1,000.00

2,400.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
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รายรับจริง
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่า รือบริการ
ดอกเบี้ย
เงินปันผล รือเงินรางวัลต่าง ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจา น่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อุทิศใ ้
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ

ประมาณการ
ปี 2565
ยอดต่าง (%)
10,000.00
0.00 %
5,930,500.00

ปี 2563
7,890.00
5,542,813.70

ปี 2564
2,670.00
4,199,037.86

264,000.00
741,304.17
0.00
1,005,304.17

272,800.00
453,813.27
2,208,921.11
2,935,534.38

264,000.00
1,300,000.00
0.00
1,564,000.00

10.00 %
-61.54 %
0.00 %

290,400.00
500,000.00
0.00
790,400.00

1,880,012.24
1,880,012.24

0.00
0.00

1,950,000.00
1,950,000.00

7.69 %

2,100,000.00
2,100,000.00

0.00
28,025.00
265,500.00
2,135.00
21,620.00
317,280.00

0.00
8,029.00
138,000.00
1,345.00
1,400,783.83
1,548,157.83

200,000.00
6,000.00
310,000.00
5,000.00
50,000.00
571,000.00

51,000.00
51,000.00

89,550.00
89,550.00

898,365.61
31,891,935.11

924,727.58
31,206,669.19

%
%
%
%
%

5,000.00
5,000.00
200,000.00
2,000.00
125,000.00
337,000.00

5,000.00 1,200.00 %
5,000.00

65,000.00
65,000.00

1,000,000.00
32,000,000.00

-97.50
-16.67
-35.48
-60.00
150.00

ปี 2566
10,000.00
6,093,700.00

0.00 %
0.00 %

1,000,000.00
32,000,000.00
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รายรับจริง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาค ลวงแร่
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎ มายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุด นุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2563
7,134,838.41
238,582.78
13,350,210.30
87,983.86
147,620.46

ปี 2564
8,205,145.45
165,991.25
14,569,396.21
128,012.68
80,171.08

ปี 2565
7,300,000.00
250,000.00
13,000,000.00
100,000.00
180,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
13.70 %
-20.00 %
13.08 %
50.00 %
-16.67 %

9,910,101.00

10,581,459.00

13,000,000.00

-15.38 %

63,659,637.53

65,861,572.44

66,830,000.00

80,524,981.00
80,524,981.00
158,680,207.49

79,903,705.57
79,903,705.57
161,704,489.95

84,854,500.00
84,854,500.00
177,100,000.00

ปี 2566
8,300,000.00
200,000.00
14,700,000.00
150,000.00
150,000.00
11,000,000.00
67,500,000.00

2.30 %

86,803,900.00
86,803,900.00
179,700,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

179,700,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

16,010,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000,000 บาท

จานวน

4,250,000 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

รวม

6,093,700 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ คาดว่าจะรับจริง ตามลูก นี้คงค้างในปที่ผ่าน
มา
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการตั้งรับ คาดว่าจะรับจริง ตามลูก นี้คงค้างในปที่ผ่าน
มา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ภาษีป้าย
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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จานวน

2,600,000 บาท

จานวน

2,700,000 บาท

จานวน

21,100 บาท

จานวน

200 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่จา น่าย
อา าร รือสะสมอา าร
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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จานวน

60,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

200 บาท

จานวน

150,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎ มายจัดระเบียบการจอดรถ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการทะเบียนราษฎร
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายและข้อบังคับท้องถิ่น
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎ มายทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

96,800 บาท

จานวน

2,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

790,400 บาท

จานวน

290,400 บาท

จานวน

500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่า รือบริการ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

รวม

2,100,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

337,000 บาท

ค่าจา น่ายเศษของ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

125,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
เงินที่มีผู้อุทิศใ ้
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา

รวม

67,500,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ

จานวน

32,000,000 บาท

จานวน

8,300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

14,700,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

11,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าภาค ลวงแร่
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่าน
มา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุด นุนทั่วไป
ประมาณการตั้งรับ ใกล้เคียงรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

86,803,900 บาท

จานวน

86,803,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทศบาล มืองสระแ ว
อา ภอ มืองสระแ ว จัง วัดสระแ ว
รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน

0

2,379,730.28

1,824,300

2.5 %

1,869,900

คาชาระดอ บี้ย

0

269,275.39

189,400

-24.08 %

143,800

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

0

562,482

908,000

5.51 %

958,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

0

38,980

40,000

0 %

40,000

งินสนับสนุน ิจ ารสถานีขนสง รือ ิจ ารทา รือ

0

0

0

100 %

300,000

งินสนับสนุนงบประมาณรายจาย ิจ ารโครง าร
อื่น ๆ

349,398

751,258

797,900

-100 %

0

16,120,000

16,956,000

18,189,600

5.28 %

19,149,600

บี้ยยังชีพความพิ าร

3,618,400

3,887,000

3,876,000

1.18 %

3,921,600

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

134,500

131,000

132,000

-13.64 %

114,000

งินสารองจาย

495,889

2,532,394.74

300,000

0 %

300,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0

0

2,767,200

0.71 %

2,786,800

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

38,600

0 %

38,600

งินบา น็จล จางประจา

0

0

800,700

-83.51 %

132,000

งิน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร ( บ
ข.)

0

0

105,000

4.76 %

110,000

คาชาระดอ บี้ย

441,189.37

0

0

0 %

0

คาชาระ นี้ งินตน

3,200,000

0

0

0 %

0

400,680

0

100,000

0 %

100,000

0

0

330,600

1.94 %

337,000

139,448.65

120,548.79

0

0 %

0

งินบา น็จล จางประจา

1,097,620

0

0

0 %

0

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น( บท.)

1,863,516

0

0

0 %

0

575,485

0

0

0 %

0

0

0

200,800

11.45 %

223,800

407,000

406,200

0

0 %

0

คาใชจายใน ิจ ารจราจร
คาบารุงสมาคมองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
งินคาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ ง
ประ ทศไทย

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม
งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน
งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น (สปสช.)

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

500,000

0 %

500,000

30,720

0

0

0 %

0

0

2,819,934

0

0 %

0

32,150

38,580

0

0 %

0

0

1,179,138

0

0 %

0

92,931.42

96,858

0

0 %

0

6,931.8

2,920.12

0

0 %

0

0

8,800

0

0 %

0

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

0

0

30,000

0 %

30,000

งินชวยคาทาศพล จางประจา

0

0

10,000

0 %

10,000

งินชวยคาทาศพพนั งานจาง

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

สมทบ องทุน งินทดแทน
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)
งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.)
งินบา น็จล จางประจา
งิน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร ( บข.)
งินสมทบ องทุนสารอง ลี้ยงชีพสา รับล จาง
ประจาของสวนราช าร ซึ่งจดทะ บียนแลว ( สจ.)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผรับบานาญ
งินชวยพิ ศษ

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 4/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

795,000

749,370

954,000

0 %

954,000

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

260,000

243,032

312,000

0 %

312,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

260,000

243,032

312,000

0 %

312,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

255,000

244,500

342,000

0 %

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

1,874,225

1,952,790

2,376,000

0 %

2,376,000

3,444,225

3,432,724

4,296,000

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

2,257,118

3,648,943

4,474,000

-9.18 %

4,063,400

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

118,000

147,900

272,400

0 %

272,400

งินประจาตาแ นง

142,000

170,400

254,400

0 %

254,400

คาจางล จางประจา

208,120

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

634,600

939,340

1,147,500

26.47 %

1,451,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
-4.42 %

ปี 2566

51,100

55,560

95,100

90,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

4,000

572,660

50,000

60 %

80,000

16,437.5

12,250

25,000

0 %

25,000

8,400

25,500

110,000

-81.82 %

20,000

177,000

349,812

414,000

7.25 %

444,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

104,000

0 %

104,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ

0

0

9,600

0 %

9,600

313,837.5

1,061,272

712,600

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

1,322,928.76

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

1,068,717.91

1,092,000

4.4 %

1,140,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา บี้ยประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

682,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

13,925

10,000

100,000

50 %

150,000

0

0

0

100 %

30,000

89,560.1

22,110

350,000

-28.57 %

250,000

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

295,000

-83.05 %

50,000

โครง ารจัดงานวัน ทศบาล

0

0

0

100 %

10,000

466,442.1

203,180

0

0 %

0

โครง ารออ นวยบริ ารประชาชน คลื่อน
ที่

28,160

0

80,000

-100 %

0

ราย ารคาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

48,000

500,095.5

50,000

-100 %

0

ราย ารจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไมและพวงมาลา

14,500

4,000

30,000

-100 %

0

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน

0

0

1,000

-100 %

0

82,050

59,153.86

100,000

-30 %

70,000

2,065,565.96

1,867,257.27

2,098,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไมและพวงมาลา
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

โครง ารฝึ อบรมสัมมนาและทัศนศึ ษาด
งานในประ ทศ และ/ รือตางประ ทศ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,710,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

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

159,961.84

214,768.17

100,000

-80 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

70,300

42,700

60,000

-50 %

30,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

118,750

88,353.6

150,000

-20 %

120,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

126,943

82,100

150,000

0 %

150,000

809,198.09

528,643.77

630,000

788,725.2

785,772.51

750,000

-13.33 %

650,000

40,423.1

38,025.88

50,000

0 %

50,000

คาบริ ารโทรศัพท์

20,140.01

18,516.57

30,000

0 %

30,000

คาบริ ารไปรษณีย์

78,651.4

46,492

130,000

0 %

130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

927,939.71

888,806.96

960,000

860,000

รวมงบดาเนินงาน

4,116,541.26

4,345,980

4,400,600

3,652,600

0

0

19,000

วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

400,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ จานวน 2 ตัว

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครื่องปรับอา าศ

0

0

0

100 %

91,000

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน

0

0

85,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน.

0

50,400

0

0 %

0

โครง ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ

169,000

0

148,100

-100 %

0

โครง ารติดตั้งพัดลมระบายอา าศ สานั
งาน ทศบาล มืองสระแ ว

157,800

0

0

0 %

0

ชุดโซฟารับแข

0

0

0

100 %

85,000

โตะทางาน พรอมโตะ ็บ อ สาร จานวน 2
ชุด

0

0

29,000

-100 %

0

รถบรรทุ (ดี ซล)

0

0

0

100 %

1,176,000

รถยนต์ตรวจ ารณ์

0

0

0

100 %

1,529,000

15,000

0

0

0 %

0

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

0

0

0

100 %

49,900

โครง ารจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

0

0

55,800

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์
ไฟฟ้า

0

0

45,500

-100 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

0

0

0

100 %

45,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อุป รณ์บันทึ ภาพ ลองวงจรปิด
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

60,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนคบุค

0

0

0

100 %

22,000

ครื่องพิมพ์

0

0

0

100 %

20,000

4,500

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

5,000

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,683,460

1,469,994

1,816,100

-0.89 %

1,800,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

102,750

107,700

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

30,000

70,877

103,200

0 %

103,200

คาจางล จางประจา

212,060

268,980

282,300

4.78 %

295,800

คาตอบแทนพนั งานจาง

827,000

1,015,080

1,045,700

2.32 %

1,070,000

ครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA
ครื่องสารองไฟฟ้า
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 10/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2566

37,850

45,420

45,500

45,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

0

100 %

10,000

121,000

127,334

229,200

36.13 %

312,000

0

0

33,300

76.58 %

58,800

126,470

134,024

262,500

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

274,302.49

387,000

-12.92 %

337,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

404,368.35

0

0

0 %

0

0

0

5,000

0 %

5,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

380,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 11/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

14,970

30,000

-66.67 %

10,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

51,045

0

0

0 %

0

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

40,000

-25 %

30,000

โครง ารประชุมประชาคมทองถิ่น พื่อ าร
จัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น

0

3,330

50,000

-100 %

0

โครง าร วทีประชาคม พื่อ ารจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่น

6,744

0

0

0 %

0

โครง ารอบรมและศึ ษาดงาน สริมสราง
ความรความ ขาใจ ารจัดทาแผนชุมชนส
แผนพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

590,101

0

0

0 %

0

0

0

1,000

-100 %

0

5,750

4,000

26,500

-35.85 %

17,000

1,058,008.35

296,602.49

539,500

56,541

36,825

40,000

-25 %

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,185

2,698.8

10,000

-50 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

5,000

0

10,000

0 %

10,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

399,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

7,300

9,240

15,500

-3.23 %

15,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

10,000

0 %

10,000

79,521

57,134

80,000

-12.5 %

70,000

0

0

3,000

-100 %

0

152,547

105,897.8

168,500

64,496

60,814.13

60,000

0 %

60,000

0

0

8,000

0 %

8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

64,496

60,814.13

68,000

68,000

รวมงบดาเนินงาน

1,401,521.35

597,338.42

1,038,500

987,800

โครง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง ครื่องปรับ
อา าศ

0

46,100

2,000

-100 %

0

ต ล็ บาน ลื่อน ระจ

0

0

0

100 %

27,300

โตะทางาน ล็ พรอม ระจ

0

0

0

100 %

31,600

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุสนาม
รวมค่าวัสดุ

140,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องผสมสัญญาณ สียง (Mixer)

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งชุด ระจาย สียง
แบบไรสาย
พรอมอุป รณ์ประ อบ

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

298,800

0

0

0 %

0

0

0

23,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

25,000

40,000

0

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

30,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนคบุค

0

0

0

100 %

22,000

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

0

100 %

8,000

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

2,500

61,500

0

0

0 %

0

0

95,000

69,500

-100 %

0

0

15,000

0

0 %

0

400,300

156,100

94,500

โครง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งชุด ครื่อง สียงติด
รถยนต์ประชาสัมพันธ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายวีดีโอ
โครง ารจัดซื้อ ลองบันทึ ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลและอุป รณ์ สริม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์
รือ LED สี
รวมค่าครุภัณฑ์

166,400

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
รวมงบลงทุน

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

400,300

156,100

94,500

166,400

27,000

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

1,228,385

1,685,400

2,217,600

28.52 %

2,850,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

14,142

81,540

108,500

-4.88 %

103,200

งินประจาตาแ นง

28,500

85,200

103,200

0 %

103,200

คาจางล จางประจา

214,360

273,480

286,800

4.81 %

300,600

1,180,600

1,416,919

1,459,200

7.49 %

1,568,500

61,100

67,560

75,300

-23.64 %

57,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจางที่ปรึ ษา

0 %

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

234,550

52,000

200,000

-45 %

110,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

95,870

159,160

79,000

-11.39 %

70,000

คา ชาบาน

70,000

159,000

168,000

0 %

168,000

0

0

26,000

0 %

26,000

421,028

383,180

473,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

1,225,914.91

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

1,067,062.91

1,200,000

0 %

1,200,000

76,995

83,353

45,000

-55.56 %

20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

25,000

20 %

30,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน

0

0

1,000

-100 %

0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

374,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 16/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

16,115

23,834.6

27,000

1,319,024.91

1,174,250.51

1,298,000

79,623

136,383

80,000

-25 %

60,000

1,840

1,965

2,000

50 %

3,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

2,000

50 %

3,000

วัสดุ อสราง

0

0

55,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

1,946

13,600

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

54,030

44,665

70,000

-14.29 %

60,000

107,994

130,586

120,000

-50 %

60,000

245,433

327,199

349,000

คาบริ ารโทรศัพท์

0

1,487.76

26,500

-5.66 %

25,000

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ

0

0

16,100

24.22 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

1,487.76

42,600

45,000

รวมงบดาเนินงาน

1,985,485.91

1,886,117.27

2,162,600

1,887,000

รวมค่าใช้สอย

-55.56 %

ปี 2566
12,000
1,262,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

206,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทีย จานวน
1 ครื่อง

0

0

46,100

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน

211,250

0

0

0 %

0

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน

0

0

370,000

-100 %

0

0

6,500

0

0 %

0

0

0

0

100 %

25,000

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

0

89,600

88,800

-100 %

0

รถจั รยานยนต์

0

0

0

100 %

43,500

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

60,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ครื่อง

0

0

22,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์แมขาย จานวน 1 ครื่อง

0

0

130,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน
ชุดโซฟารับแข
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน ประมวลผล
แบบที่ 2* จานวน 4 ครื่อง

0

0

120,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์

0

0

0

100 %

45,000

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED จานวน 1 ครื่อง

0

0

15,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 (38 นา/นาที) จานวน
3 ครื่อง

0

0

45,000

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

5,000

ครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 5 ครื่อง

0

0

12,500

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

34,500

49,000

130,800

-100 %

0

495,000

0

0

0 %

0

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

โครง ารจัดซื้อโปรแ รมระบบบริ ารงาน
คาธรรม นียมจัด ็บขยะมลฝอย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

197,000

6.19 %

209,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

197,000

209,200

รวมงบบุคลากร

0

0

197,000

209,200

0

0

0

0

0

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

0

500

900 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

44,500

-88.76 %

5,000

0

0

45,000

0

0

2,500

0

0

2,500

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

5,000
5,000

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
รวมค่าวัสดุ

0 %

2,500
2,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

47,500

17,500

0

0

0

100 %

3,000

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน

0

0

12,000

-100 %

0

โตะทางาน ล็ พรอม ระจ

0

0

0

100 %

7,900

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

30,000

ครื่องพิมพ์

0

0

0

100 %

10,000

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

2,500

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 21/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง

481,000

652,800

878,400

5.74 %

928,800

63,000

84,000

132,000

-3.86 %

126,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

544,000

736,800

1,010,400

1,055,700

รวมงบบุคลากร

544,000

736,800

1,010,400

1,055,700

0

0

0

100 %

10,000

70,860

52,330

90,000

-33.33 %

60,000

70,860

52,330

90,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

1,613.56

5,000

0 %

5,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

2,580.84

0

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
รวมค่าตอบแทน

70,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

25,920

45,000

-77.78 %

10,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน

0

0

1,000

-100 %

0

31,000

29,776.28

10,000

50 %

15,000

33,580.84

57,309.84

61,000

0

0

5,000

0 %

5,000

49,980

0

5,000

300 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

6,000

15,000

-33.33 %

10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

32,400

20,100

40,000

-37.5 %

25,000

7,040

0

15,000

0 %

15,000

89,420

26,100

80,000

1,118.15

1,219.8

1,500

0 %

1,500

7,575.6

7,575.6

9,000

0 %

9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

8,693.75

8,795.4

10,500

10,500

รวมงบดาเนินงาน

202,554.59

144,535.24

241,500

185,500

รวมงานเทศกิจ

746,554.59

881,335.24

1,251,900

1,241,200

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุ อสราง

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

75,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

638,915

811,800

1,107,500

7.45 %

1,190,000

0

0

21,300

0 %

21,300

งินประจาตาแ นง

15,000

18,000

18,000

0 %

18,000

คาจางล จางประจา

488,380

309,840

326,800

5.91 %

346,100

1,169,210

1,791,700

1,864,800

-4.79 %

1,775,400

173,804

265,966

276,000

-4.35 %

264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

67,700

4,000

50,000

20 %

60,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

33,780

23,100

30,000

-33.33 %

20,000

คา ชาบาน

23,700

22,800

23,800

-4.2 %

22,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

34,000

154,380

92,920

137,800

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

31,384.54

55,000

-45.45 %

30,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

40,694.54

0

0

0 %

0

14,000

59,630

40,000

-87.5 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

15,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

72,000

-100 %

0

โครง ารฝึ ซอมดับ พลิงและฝึ ซอมอพยพ
นีไฟอาคารสานั งาน
ทศบาล มืองสระแ ว

0

0

0

100 %

5,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่มทั ษะป้อง ัน ด็ จม
น้า

0

0

0

100 %

25,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

34,000
136,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารฝึ อบรมอาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.)
ทศบาล มืองสระแ ว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

296,705

0

0

0 %

0

0

0

1,000

-100 %

0

186,074.06

118,077.6

200,000

0 %

200,000

537,473.6

209,092.14

368,000

9,640

10,995

10,000

50 %

15,000

3,611.25

0

5,000

100 %

10,000

4,725

5,521.2

5,000

100 %

10,000

64,225.68

0

10,000

100 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

93,250

50,250

133,000

-69.92 %

40,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

136,350

181,540

300,000

-16.67 %

250,000

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

67,500

0

350,000

-42.86 %

200,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

7,545

7,040

10,000

0 %

10,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

99,000

97,500

200,000

0 %

200,000

0

0

10,000

-40 %

6,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

280,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุ าร ษตร

วัสดุสารวจ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุจราจร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

70,000

42.86 %

100,000

9,095

0

10,000

200 %

30,000

494,941.93

352,846.2

1,118,000

คาไฟฟ้า

14,444.93

37,450.19

55,000

0 %

55,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

15,656.84

14,686.92

18,000

-16.67 %

15,000

8,859.6

8,689.98

12,000

0 %

12,000

3,210

3,210

4,000

0 %

4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

42,171.37

64,037.09

89,000

86,000

รวมงบดาเนินงาน

1,228,966.9

718,895.43

1,712,800

1,398,800

0

0

44,000

-100 %

0

22,300

0

0

0 %

0

0

0

500,000

-100 %

0

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

896,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ลื่อยโซยนต์ จานวน 2 ครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องป้อง ันไฟ ระโช ระบบ ลองวงจร
ปิด
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
โครง ารจัดซื้อ ครื่องชวย ายใจแบบอัด
อา าศชนิดสะพาย ลัง (SCBA)
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
โครง ารจัดซื้อ ครื่องสบน้าดับ พลิงชนิด
าบ าม

399,800

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

500,000

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

600,538

1,159,587

1,358,600

39.85 %

1,900,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

67,200

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

0

67,200

85,200

0 %

85,200

412,785

606,000

760,500

-0.47 %

756,900

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ลองวงจรปิด CCTV
โครง ารจัดซื้อ ลอง CCTV ใน ขตชุมชน
ทศบาล มืองสระแ ว

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
-0.18 %

ปี 2566

13,570

33,420

55,000

54,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

0

100 %

10,000

64,000

156,000

228,000

-31.58 %

156,000

0

0

25,000

-3.2 %

24,200

75,100

160,800

253,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

127,613.56

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

73,613.56

195,000

6.67 %

208,000

37,044

858

35,000

-57.14 %

15,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

190,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 29/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

50,000

-80 %

10,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน

0

0

1,000

-100 %

0

12,180

15,150

20,000

0 %

20,000

176,837.56

89,621.56

301,000

49,751

49,509.55

60,000

-16.67 %

50,000

0

0

40,000

-87.5 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

8,136

10,000

10,000

0 %

10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

54,890.1

34,400

90,600

-72.41 %

25,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

45,410

49,220

50,000

0 %

50,000

วัสดุ ารศึ ษา

10,000

0

16,000

-37.5 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

168,187.1

143,129.55

271,600

155,000

รวมงบดาเนินงาน

420,124.66

393,551.11

825,600

598,200

0

0

0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

253,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุงานบานงานครัว

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้สานั งาน

100 %

9,800

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 30/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารจัดซื้อ าอี้สานั งาน

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

11,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

15,800

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

44,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

0

66,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์

0

0

0

100 %

15,000

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

5,000

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

5,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

0

49,200

0

0 %

0

54,200

0

0

0 %

0

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

โตะทางาน ล็ พรอม ระจ
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ (Ink Tank
Printer)

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 31/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

15,163,518.04

14,867,814.96

16,524,800

-14.38 %

14,148,360

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

1,014,053

1,126,053.33

1,250,000

-11.1 %

1,111,200

งินวิทยฐานะ

1,658,520

1,809,020

1,626,000

12.25 %

1,825,200

231,060

796,590

0

0 %

0

2,413,838

3,099,146

3,700,000

-13.36 %

3,205,640

174,854

186,454

190,000

-4.05 %

182,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

27,000

9,100

20,000

-50 %

10,000

คา ชาบาน

40,000

48,000

48,000

0 %

48,000

0

0

22,500

0 %

22,500

70,740

74,260

90,500

คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

80,500

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 32/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

4,057,231

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

2,694,600

2,700,000

-3.7 %

2,600,000

18,960

0

10,000

0 %

10,000

0

0

16,000

0 %

16,000

โครง ารสงนั ีฬา ขาแขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทองถิ่นแ งประ ทศ
ไทย

270,992

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา

8,853,660

7,733,456

7,872,600

38.36 %

10,892,300

26,861

0

0

0 %

0

13,227,704

10,428,056

10,598,600

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

7,274,600

-1.3 %

7,180,300

คาอา าร สริม (นม)

5,451,553.76

5,541,079.76

0

0 %

0

34,800

0

30,000

-100 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

13,518,300

ค่าวัสดุ

วัสดุ อสราง
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุ ารศึ ษา

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

1,339,000

0

0

6,825,353.76

5,541,079.76

7,324,600

คาไฟฟ้า

486,543.68

560,989.03

550,000

-9.09 %

500,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

237,314.28

241,292.42

300,000

0 %

300,000

คาบริ ารโทรศัพท์

5,926.71

7,752.35

10,000

0 %

10,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

22,726.8

29,671.1

30,000

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

752,511.47

839,704.9

890,000

840,000

รวมงบดาเนินงาน

20,876,309.23

16,883,100.66

18,903,700

21,619,100

31,500

0

0

0 %

0

1,770,000

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2566
0
7,180,300

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
โครง ารจัดซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3
ใบพัด
ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
โครง ารจัดซื้อ ระดานอัจฉริยะ

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 34/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครง ารจัดซื้อนวัต รรมทาง ารศึ ษา พื่อ
ขับ คลื่อน ารจัด าร รียนรสะ ต็มศึ ษา
สา รับโรง รียน ทศบาล 1 ( นอง ะพอ
อนุสรณ์) และโรง รียน ทศบาล 2 (บานลัด
ะสัง)

0

0

0

100 %

1,104,480

โครง ารปรับปรุง องปฏิบัติ ารทางภาษา
(Smart Sound Lab) โรง รียน ทศบาล 2
(บานลัด ระสัง)

0

0

0

100 %

1,320,000

ครื่องตัด ญา แบบขอออน

0

0

42,400

-100 %

0

ครื่องตัด ญา แบบลอจั รยาน

0

0

12,000

-100 %

0

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

832,780

922,660

953,400

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์สนาม
ครื่อง ลนสนาม ด็ ลน (บาน รรษา)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนโรง รียนอนุบาล มืองสระแ ว

5.73 %

1,008,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 35/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
งินอุด นุนโรง รียนอนุบาลวัดสระแ ว

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2566

8,359,292

8,256,411

9,340,800

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

1,199,170

1,213,440

1,560,800

9.02 %

1,701,600

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

56,000

67,200

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

84,500

85,200

93,200

10.73 %

103,200

คาจางล จางประจา

201,680

252,900

264,700

8.35 %

286,800

0

0

0

100 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 36/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

18,900

13,000

-23.08 %

10,000

96,000

72,000

72,000

0 %

72,000

0

0

54,800

0 %

54,800

100,800

106,250

139,800

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

329,100

371,600

2.58 %

381,200

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

335,115.7

0

0

0 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

9,515

5,000

0 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

5,000

100 %

10,000

โครง ารฝึ อบรมใ ความร ี่ยว ับยา สพ
ติด

0

0

50,000

-100 %

0

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

146,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

7,501.4

4,800

20,000

342,617.1

343,415

451,600

39,975

49,790

30,000

0 %

30,000

7,500

3,540

10,000

0 %

10,000

วัสดุ อสราง

39,690

13,000

10,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์

86,250

47,030

50,000

0 %

50,000

173,415

113,360

100,000

153,117.52

174,286.65

180,000

-16.67 %

150,000

10,489.86

7,690.46

24,000

0 %

24,000

2,354

2,782

12,000

0 %

12,000

10,593

8,042.56

12,000

0 %

12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

176,554.38

192,801.67

228,000

198,000

รวมงบดาเนินงาน

793,386.48

755,826.67

919,400

851,000

0

0

26,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2566
20,000
416,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์สานั งาน

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โตะทางาน ล็ พรอม ระจ

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

0

100 %

79,000

250,000

0

0

0 %

0

365,191

0

0

0 %

0

0

0

56,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

615,191

0

82,500

79,000

รวมงบลงทุน

615,191

0

82,500

79,000

0

0

10,000

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

พัดลมไอ ย็น ชนิดตั้ง วลาปิดอัตโนมัติ
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โครง ารจัดซื้อ ลองวงจรปิดและอุป รณ์
พรอมติดตั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา สพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 39/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

348,960

222,974

479,700

-4.34 %

458,900

3,000

8,950

18,000

0 %

18,000

35,000

22,915

42,000

0 %

42,000

300,000

225,000

360,000

-50 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

686,960

479,839

899,700

698,900

รวมงบบุคลากร

686,960

479,839

899,700

698,900

0

0

100,000

54 %

154,000

4,640

9,650

0

0 %

0

50,000

2,903

0

100 %

72,000

0

0

4,800

0 %

4,800

54,640

12,553

104,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

230,800

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 40/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

6,900 2,072.46 %

149,900

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

6,864

5,000

0 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

700,000

-100 %

0

โครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0

0

59,500

0 %

59,500

โครง ารอบรมใ ความรดานสุขาภิบาล
อา าร

0

0

40,000

0 %

40,000

0

6,864

821,400

4,886

0

5,000

0 %

5,000

0

0

3,000

-100 %

0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารฝึ อบรมและพัฒนาศั ยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรั ษ์โล (อถล.) ทศบาล มือง
สระแ ว

รวมค่าใช้สอย

264,400

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 41/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

0

100 %

30,000

5,100

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

9,986

0

18,000

45,000

รวมงบดาเนินงาน

64,626

19,417

944,200

540,200

0

61,800

61,800

รวมค่าครุภัณฑ์

0

61,800

61,800

0

รวมงบลงทุน

0

61,800

61,800

0

400,000

420,000

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

วัสดุคอมพิว ตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข

0 %

420,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 42/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

544,380

697,200

719,700

-26.59 %

528,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

71,000

85,200

85,200

0 %

85,200

งินประจาตาแ นง

56,000

67,200

67,200

0 %

67,200

375,429

598,800

538,800

0 %

538,800

46,072

57,420

57,500

0 %

57,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

0

100 %

6,900

11,640

15,540

3,000

0 %

3,000

11,640

15,540

3,000

0

0

260,000

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
รวมค่าตอบแทน

9,900

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

-23.08 %

200,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 43/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

436,540

0

0

0 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

9,888

15,000

-66.67 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

10,000

0 %

10,000

7,000

15,240

10,000

0 %

10,000

443,540

25,128

295,000

วัสดุสานั งาน

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

99,000

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

3,000

3,000

0 %

3,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

51,251.23

11,515.39

56,000

25 %

70,000

105,995

3,750

230,000

-86.96 %

30,000

4,450

77,340

80,000

0 %

80,000

273,332.23

113,104.39

590,000

40,693.14

35,536.06

60,000

0 %

60,000

4,238.82

2,814.1

18,000

0 %

18,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

225,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ อสราง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

218,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 44/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
คาบริ ารโทรศัพท์

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2566

1,322.52

1,234.78

2,400

2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค

46,254.48

39,584.94

80,400

80,400

รวมงบดาเนินงาน

774,766.71

193,357.33

968,400

533,300

210,998

0

0

0 %

0

ครื่องพน มอ ควัน

0

0

0

100 %

59,000

โครง ารจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน

0

59,000

59,000

-100 %

0

59,000

0

0

0 %

0

34,500

0

0

0 %

0

39,738

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครุภัณฑ์ าร ษตร

โครง ารจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 45/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

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

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

0

100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารใ ความชวย ลือประชาชนดาน
ารสง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

100 %

100,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 46/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

357,800

346,636

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

11,200

58,167

0

0 %

0

งินประจาตาแ นง

11,200

58,167

0

0 %

0

336,000

410,760

0

0 %

0

20,000

24,000

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

736,200

897,730

0

0

รวมงบบุคลากร

736,200

897,730

0

0

43,000

37,580

0

0 %

0

0

11,500

0

0 %

0

43,000

49,080

0

0

52,329.27

0

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 47/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

52,329.27

0

0

0 %

0

4,800

2,200

0

0 %

0

57,129.27

54,529.27

0

วัสดุสานั งาน

28,864

78,838

0

0 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์

39,920

63,600

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

68,784

142,438

0

0

รวมงบดาเนินงาน

168,913.27

246,047.27

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

905,113.27

1,143,777.27

0

0

1,158,020

1,482,660

0

0 %

0

งินประจาตาแ นง

15,000

18,000

0

0 %

0

คาจางล จางประจา

173,900

220,020

0

0 %

0

1,999,662

2,790,532

0

0 %

0

295,296

419,710

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,641,878

4,930,922

0

0

รวมงบบุคลากร

3,641,878

4,930,922

0

0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 48/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

9,600

30,600

0

0 %

0

126,000

167,900

0

0 %

0

22,100

50,000

0

0 %

0

157,700

248,500

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

1,221,522

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

437,413.7

0

0 %

0

13,016

0

0

0 %

0

128,270

162,860

0

0 %

0

1,362,808

600,273.7

0

781,275

868,530

0

0 %

0

2,283,580

1,244,721.2

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

131,610

44,130

0

0 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

351,526

350,335

0

0 %

0

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุ อสราง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 49/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุ ครื่องแตง าย

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

2,700

0

0

3,550,691

2,507,716.2

0

3,210

3,210

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,210

3,210

0

0

รวมงบดาเนินงาน

5,074,409

3,359,699.9

0

0

853,000

0

0

0 %

0

75,000

0

0

0 %

0

335,000

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงรถบรรทุ 6 ลอ ทะ บียน
80-5772 สระแ ว

0

433,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,263,000

433,000

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2566
0
0

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
โครง ารจัดซื้อรถบรรทุ (ดี ซล) แบบดับ
บิ้ลแค็บ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครง ารจัดซื้อสัญญาณไฟ ระพริบ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครง ารปรับปรุงรถ ครนไฮดรอลิคส์
ทะ บียน 80-8808 สระแ ว

0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 50/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง าร อสรางถนน คสล. ถนน ทศบาล
3 ซอย 3

0

379,000

0

0 %

0

โครง าร อสรางถนน คสล. แย ถนน
ทศบาล 14 ชื่อม 18

0

436,000

0

0 %

0

0

276,244.23

0

0 %

0

โครง าร อสรางถนน คสล.แย ถนน
สุวรรณศร(ซอยแปลง ษตรโรง รียน
สระแ ว)ตอจา ถนน ดิม

283,000

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว ชุมชน
มืองยอยที่ 20 บานสระแ ว-สระขวัญ2
บริ วณซอยสระไชยศรี 5 ตอจา ของ ดิมสุด
ซอย

205,800

0

0

0 %

0

112,400

0

0

0 %

0

โครง าร อสรางถนน คสล. แย ถนน
ทศบาล 25 (แย ขาสระน้า นอง ะพอ)

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 1 บานคา จริญ บริ วณ
ถนน ทศบาล 26 ซอยบานดาบอมร

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 51/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 12 บานคลองจาน
บริ วณสวน ษตรตอจา ของ ดิม
สุดซอย
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 17 บานคลองนางชิง
บริ วณถนนบานคลองนางชิง ซอย 1
(แย ซาย)
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 2 บาน นองน ขา
บริ วณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแตราน
าแฟคอฟฟี่ ลิฟถึงสะพานคลองนางชิง
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 20 บานสระแ ว-สระ
ขวัญ 2 บริ วณถนน ทศบาล 2
ซอย 10 (ซอยขางรานคั อี ลี)

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

233,700

0

0

0 %

0

93,600

0

0

0 %

0

189,100

0

0

0 %

0

79,100

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 3 บาน นองน ขาฝั่ง
ซาย บริ วณถนน ทศบาล 33/4
ซอย 3
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 6 บานชาติ จริญ บริ วณ
ถนน ทศบาล 14
ชื่อมถนน ทศบาล 18 ซอย 2
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 8 บานรัตนะ 1 นิน
ลอย บริ วณแย ถนนสระแ ว
ซอยขางอประธานยอง
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
ชุมชน มืองยอยที่ 9 บาน ลังสุขศาลา
บริ วณถนน ทศบาล 19 ซอย 1
ซอยบานนายนิพล ติระวัฒน์

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

178,900

0

0

0 %

0

209,400

0

0

0 %

0

81,100

0

0

0 %

0

37,900

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารตอ ติมโรงจอดรถ องชาง ทศบาล
มืองสระแ ว

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

307,000

0

0

0 %

0

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

398,820

502,560

527,200

4.97 %

553,400

คาตอบแทนพนั งานจาง

333,792

446,400

446,400

0 %

446,400

61,870

84,000

84,000

0 %

84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

794,482

1,032,960

1,057,600

1,083,800

รวมงบบุคลากร

794,482

1,032,960

1,057,600

1,083,800

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

2,520

2,000

150 %

5,000

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสวน
สาธารณะสระแ ว-สระขวัญ

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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นา : 54/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
คา ชาบาน

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

45,000

54,000

54,000

45,000

56,520

56,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

2,168,648.08

3,700,000

0 %

3,700,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

2,187,412.08

0

0

0 %

0

0

0

4,000

-100 %

0

0

0

1,000

-100 %

0

58,460

162,860

100,000

-40 %

60,000

2,245,872.08

2,331,508.08

3,805,000

4,300

0

10,000

0 %

10,000

65,573.2

29,746

40,000

-50 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

54,900

59,150

34,000

-41.18 %

20,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

93,730

85,890

120,000

-16.67 %

100,000

วัสดุ าร ษตร

79,344

37,365

260,000

-76.92 %

60,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2566
54,000
69,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารปล ญาแฝ
และน้า

พื่อ ารอนุรั ษ์ดิน

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,760,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 55/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุ ครื่องดับ พลิง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

0

0

6,000

297,847.2

212,151

470,000

คาไฟฟ้า

20,331.11

8,981.92

30,000

-33.33 %

20,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

18,453.37

16,943.73

20,000

-25 %

15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

38,784.48

25,925.65

50,000

35,000

รวมงบดาเนินงาน

2,627,503.76

2,626,104.73

4,381,000

4,094,000

0

0

1,100,000

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

รวมค่าวัสดุ

233.33 %

ปี 2566
20,000
230,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สนาม
โครง ารจัดซื้อชุด ครื่อง ลนสนาม ด็ ลน
สวนสาธารณะ สระแ ว-สระขวัญ

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

162,000

-100 %

0

697,089.2

880,370

606,200

12.03 %

679,100

629,645

961,000

1,414,800

-7.63 %

1,306,800

92,903

152,000

296,000

45.95 %

432,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

22,000

45,000

-66.67 %

15,000

คา ชาบาน

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

54,000

-46.3 %

29,000

16,750

44,300

129,000

คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

54,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

8,818,017.29

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

10,041,673.84

10,488,800

-51.97 %

5,037,520

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

0

5,000

0 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

5,000

โครง ารจัด ารขยะมลฝอย "จัง วัด
สะอาด"

0

0

0

100 %

100,000

52,473

0

0

0 %

0

0

0

70,000

-100 %

0

0

0

1,000

-100 %

0

193,120

240,031.28

340,000

-41.18 %

200,000

9,063,610.29

10,281,705.12

10,904,800

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารฝึ อบรมใ ความร รื่อง ารบริ าร
จัด ารขยะที่ถ วิธี
โดย ิจ รรม 3R
โครง ารฝึ อบรมใ ความร รื่อง ารบริ าร
จัด ารขยะที่ถ วิธีโดย ิจ รรม 3R
ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

5,347,520
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นา : 58/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว

199,492

908,329.62

78,000

348.72 %

350,000

วัสดุ อสราง

2,054.4

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

178,950

249,205

160,000

87.5 %

300,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

1,383,726.4

1,756,592.58

1,720,000

4.65 %

1,800,000

1,764,222.8

2,914,127.2

1,978,000

3,979.14

179,576.14

200,000

-25 %

150,000

3,210

3,210

0

100 %

16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

7,189.14

182,786.14

200,000

166,000

รวมงบดาเนินงาน

10,851,772.23

13,422,918.46

13,211,800

8,037,520

0

0

0

100 %

2,500,000

0

0

0

100 %

38,000

0

0

39,500

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

2,470,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ ขยะ แบบอัดทาย
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่องตัด ญา แบบขอแข็ง
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครง ารปรับปรุงรถบรรทุ ขยะ ทะ บียน
80-9509 สระแ ว

0

0

280,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

319,500

2,538,000

รวมงบลงทุน

0

0

319,500

2,538,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

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

1,240,980

1,587,840

1,671,300

-0.38 %

1,665,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

56,000

67,200

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

71,000

85,200

85,200

0 %

85,200

156,000

194,760

318,100

9.65 %

348,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
19.44 %

ปี 2566

0

0

18,000

21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

0

100 %

10,000

122,000

148,400

170,600

-38.1 %

105,600

0

0

10,000

-100 %

0

122,000

148,400

180,600

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

456,968.35

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

371,468.35

694,000

-4.32 %

664,000

12,400

0

20,000

0 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

115,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารประชุมประชาคมทองถิ่น พื่อ าร
จัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารฝึ อบรม ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผสงอายุ

610,667

0

800,000

0 %

800,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพคณะ
รรม ารชุมชน

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพคณะ
รรม ารพัฒนาสตรีชุมชน

0

0

204,500

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรมสายใยรั สานสัมพันธ์
สรางความ ขมแข็งในครอบครัว

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพชุมชน

100,000

0

50,000

100 %

100,000

โครง ารพัฒนา ด็ และ ยาวชน

20,000

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารพัฒนาแ ลงน้า พื่อ าร ษตรพอ
พียง

15,000

0

15,000

-100 %

0

โครง ารอบรมใ ความรดาน ารดแล
สุขภาพและ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิ าร

0

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารออ นวยบริ ารประชาชน คลื่อน
ที่

0

0

0

100 %

30,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน

0

0

1,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

19,420

8,990

18,400

1,234,455.35

380,458.35

1,942,900

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

วัสดุ อสราง

0

0

3,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

5,726

3,500

20,000

-50 %

10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

20,650

16,220

46,500

-35.48 %

30,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

4,000

0 %

4,000

52,734

48,211

50,000

0 %

50,000

128,995

112,356

183,500

คาไฟฟ้า

0

1,461.68

42,000

-4.76 %

40,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0

4,598.33

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

6,060.01

52,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

1,485,450.35

647,274.36

2,359,000

2,062,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2566
18,400
1,752,400

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

144,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครื่องปรับอา าศ

0

0

0

100 %

259,100

8,400

0

0

0 %

0

19,300

0

0

0 %

0

9,500

0

0

0 %

0

19,000

0

0

0 %

0

ผามานพรอมอุป รณ์

0

0

0

100 %

70,000

พัดลมอุตสา รรม

0

0

0

100 %

3,600

0

0

0

100 %

100,000

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

0

0

0

100 %

49,900

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

0

0

0

100 %

45,000

โครง ารจัดซื้อชั้นโชว์สา รับวางผลงาน
โครง ารจัดซื้อต ล็ ็บ อ สาร
โครง ารจัดซื้อโตะทางานพรอม าอี้บุนวม
โครง ารจัดซื้อโตะพับอ น ประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องขยาย สียงพรอมอุป รณ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

24,500

0

0

80,700

0

0

2,023,450

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

184,297

0

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
527,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางอาคาร รือสิ่งปล สรางตาง ๆ
โครง าร อสรางอาคารผสงอายุ ทศบาล
มืองสระแ ว

0 %

0

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬา ทศบาลจัง วัด
สระแ ว

0 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ

0

0

0

100 %

250,000

โครง ารสงนั ีฬา ขาแขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารสงนั ีฬา ขาแขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทองถิ่นแ งประ ทศ
ไทย

0

0

200,000

-100 %

0

โครง ารสรางภมิคุม ันยา สพติด ด็ และ
ยาวชนนอ สถานศึ ษา

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารสรางภมิคุม ันและป้อง ันยา สพ
ติดใน ยาวชนนอ สถานศึ ษา

60,525

0

0

0 %

0

0

0

10,000

0 %

10,000

244,822

0

320,000

0

0

15,000

0

0

15,000

คาไฟฟ้า

3,216.55

2,115.11

20,000

0 %

20,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

3,800.45

4,286.96

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

7,017

6,402.07

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

251,839

6,402.07

365,000

505,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

460,000

ค่าวัสดุ
วัสดุ ีฬา
รวมค่าวัสดุ

0 %

15,000
15,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
พัดลมติดผนัง

0

0

0

100 %

8,000

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

โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง

149,545

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงานประ พณีวันขึ้นปีใ ม

41,300

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงานสืบสานประ พณีลอย ระทง

0

0

70,000

-28.57 %

50,000

โครง ารจัดงานสืบสานประ พณีวันขึ้นปี
ใ ม

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารจัดงานสืบสานประ พณีวัน
สง รานต์

0

0

350,000

0 %

350,000

ครุภัณฑ์ ีฬา
ลวิ่งไฟฟ้า

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 67/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครง ารจัดงานสืบสานประ พณีแ ทียน
พรรษา

0

0

50,000

0 %

50,000

โครง าร ทศ าลดผี สื้อปางสีดา

0

0

60,000

0 %

60,000

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ

299,995

0

99,600

-100 %

0

โครง ารสมโภชศาล ลั มืองจัง วัด
สระแ ว

40,443.5

52,800

59,400

68.35 %

100,000

โครง ารสืบสานประ พณีวัฒนธรรมทองถิ่น

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

531,283.5

52,800

719,000

690,000

รวมงบดาเนินงาน

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

756,800

11.81 %

846,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

67,200

0 %

67,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 68/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งินประจาตาแ นง

0

0

67,200

0 %

67,200

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

418,600

1.96 %

426,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

1,333,800

1,431,400

รวมงบบุคลากร

0

0

1,333,800

1,431,400

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

2,000

0 %

2,000

คา ชาบาน

0

0

72,000

0 %

72,000

0

0

15,000

-68 %

4,800

0

0

89,000

0

0

61,000

-34.43 %

40,000

0

0

2,000

0 %

2,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

88,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 69/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

3,000

0 %

3,000

โครง ารปรับปรุงผัง มืองรวม มืองสระแ ว

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

20,000

-50 %

10,000

0

0

91,000

วัสดุสานั งาน

0

0

40,000

0 %

40,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

40,000

0 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

260,000

228,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

1,593,800

1,660,200

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

1,907,300

7.35 %

2,047,500

งินประจาตาแ นง

0

0

36,000

0 %

36,000

คาจางล จางประจา

0

0

231,100

3.25 %

238,600

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

2,996,400

5.35 %

3,156,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

495,600

7.38 %

532,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

5,666,400

6,011,100

รวมงบบุคลากร

0

0

5,666,400

6,011,100

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

60,000

ค่าวัสดุ

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

25,000

0 %

25,000

คา ชาบาน

0

0

180,000

0 %

180,000

0

0

29,800

0 %

29,800

0

0

234,800

0

0

810,000

-1.23 %

800,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

0

5,000

100 %

10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

15,000

0 %

15,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน

0

0

1,000

-100 %

0

0

0

560,000

-64.29 %

200,000

0

0

1,391,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

244,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,025,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

1,023,500

-60.92 %

400,000

วัสดุ อสราง

0

0

800,000

-50 %

400,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

200,000

-25 %

150,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

0

381,000

0 %

381,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

3,000

66.67 %

5,000

วัสดุอื่น

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

2,427,500

0

0

3,300

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

3,300

3,300

รวมงบดาเนินงาน

0

0

4,056,600

2,629,100

โครง ารจัดซื้อรถ ระ ชาอ น ประสงค์

0

0

3,300,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื้อสัญญาณไฟ ระพริบ

0

0

75,000

-100 %

0

รถบรรทุ (ดี ซล) แบบดับ บิ้ลแค็บ

0

0

0

100 %

850,000

สัญญาณไฟ ระพริบ

0

0

0

100 %

75,000

รวมค่าวัสดุ

1,356,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %

3,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์ าร ษตร
โครง ารจัดซื้อ ลื่อยโซยนต์ จานวน 1
ครื่อง

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

3,800,000

ครื่อง จีย (ขนาด 4 นิ้ว)

0

0

0

100 %

7,000

ครื่อง จีย (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว

0

0

0

100 %

6,400

สวาน ระแท

0

0

0

100 %

6,500

สวาน ระแท (แบบไรสาย)

0

0

0

100 %

15,000

สวานไฟฟ้า

0

0

0

100 %

5,000

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

60,000

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

5,000

โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

0

0

102,500

-100 %

0

0

0

3,499,500

0

0

1,500,000

ครุภัณฑ์ อสราง
รถตั นาขุด ลัง
ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

รวมค่าครุภัณฑ์

4,829,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปล สราง
ตาง ๆ
โครง ารตอ ติมอาคารสานั งาน ทศบาล
มืองสระแ ว

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางถนน คสล. ถนน ฉลิมพระ
ียรติ ร.9 ซอย 2

0

0

0

100 %

363,000

โครง าร อสรางถนน คสล. ถนน ทศบาล
26 ซอย 8

0

0

0

100 %

288,000

โครง าร อสรางถนน คสล. ถนน ทศบาล
33/1 ซอย 1 (ซอยสานั งานที่ดินจัง วัด
สระแ ว)

0

0

0

100 %

214,000

โครง าร อสรางถนน คสล. ถนน นองปรือ
แย ซอย 2 ชื่อมซอย 2/1

0

0

0

100 %

370,000

โครง าร อสรางถนน คสล.ถนน ทศบาล
18 (แย บานดาบ ด)

0

0

0

100 %

427,000

โครง าร อสรางถนน คสล.ถนน ทศบาล
23 พรอมวางทอระบายน้า คสล.

0

0

970,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนน คสล.ถนน นองน
ขา ซอย 22 (ตอจา ถนน ดิม)

0

0

0

100 %

625,000

โครง าร อสรางอาคารป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ทศบาล มืองสระแ ว

0

0

0

100 %

2,228,600

โครง ารปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT
CONCRETE พรอมวางทอระบายน้า คสล.
ถนน ทศบาล 6 ซอย 6 (โรง รียนอนุบาล
จิตละมุน)

0

0

0

100 %

1,463,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณแย ถนน ฉลิมพระ ียรติ ร.9 ซอย
3

0

0

0

100 %

160,000

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว บริ วณ
แย ถนน ทศบาล 6 ซอยตรงขามโรงน้าแข็ง
วารี ทพ (ทาง ขาศาลาประชาคมชุมชน มือง
ยอยที่ 20)

0

0

160,000

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว บริ วณ
แย ถนน ทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 (ตอ
จา ของ ดิมถึงสุดซอย)

0

0

218,000

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว บริ วณ
แย ถนน ทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 (ตอ
จา ของ ดิมถึงสุดซอย)

0

0

172,000

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว บริ วณ
แย ถนน ทศบาล 8 (ซอยตนโพธิ์ ฝั่งขวา)

0

0

199,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว บริ วณ
แย ถนน ทศบาล 33/4 ซอยขาง อสมุด
จัง วัดสระแ วตอจา ของ ดิมไปสุดซอย

0

0

207,000

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ ว บริ วณ
แย ถนนสุวรรณศร ซอยขางรานสระแ ว
ชียง ง

0

0

224,000

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ วบริ วณ
ถนน ทศบาล 31 ซอย 1

0

0

0

100 %

230,000

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ วบริ วณ
แย ถนน ทศบาล 10 ( นาโรงแรมทิพปุระ)
ถึงถนนสาย ลี่ยง มือง

0

0

0

100 %

350,000

โครง ารขยาย ขตจา นายระบบน้าประปา
ภายใน ขต ทศบาล มืองสระแ วบริ วณ
แย ถนน ทศบาล 6 (ซอยสวนน้า)

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
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาใชจายตามคาพิพา ษา

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

โครง ารพัฒนา ลุม ษตรอินทรีย์บาน
คลองจาน

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารพัฒนาแ ลงน้า พื่อ าร ษตรพอ
พียง

0

0

0

100 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

45,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

45,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

45,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 09:37

นา : 77/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารปล ญาแฝ พื่อ ารอนุรั ษ์ดิน
และน้า

0

0

0

100 %

4,000

โครง ารฝึ อบรมและพัฒนาศั ยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรั ษ์โล (อถล.)

0

0

0

100 %

700,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

704,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

704,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0

0

0

704,000

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

0

749,000

71,709

108,000

108,000

0 %

108,000

7,967

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

79,676

120,000

120,000

120,000

รวมงบบุคลากร

79,676

120,000

120,000

120,000

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

9,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

5,400

0

0 %

0

0

5,400

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

4,809.21

0

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

4,164

20,000

-75 %

5,000

0

57,000

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

9,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
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นา : 79/80

รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล อ ญิง พล รือ อ ญิง
พลอา าศ อ ญิง สม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์
อัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

84,900

0

0

0 %

0

0

0

1,000

-100 %

0

54,623.03

7,920

15,000

33.33 %

20,000

144,332.24

69,084

36,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

16,520

2,900

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

35,246.6

26,580.6

50,000

20 %

60,000

รวมค่าวัสดุ

51,766.6

29,480.6

70,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

196,098.84

103,964.6

106,000

114,000

ราย ารชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทด
แทน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

25,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
โครง ารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

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

น้า : 1/9
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,075,100 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นีเงินก้

รวม

31,075,100 บาท

รวม

31,075,100 บาท

รวม

31,075,100 บาท

จานวน

1,869,900 บาท

จานวน

143,800 บาท

เพือจายเปนคาชาระ นีเงินก้กองทนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส
.ท.) ทีเทศบาลก้เพือซือรถยนต์ดดสิงโสโครกและฉีดล้างทอระบาย
นา ตามสัญญาก้เงิน เลขที 1259/75/2556 ลงวันที
17
พฤษภาคม 2556 และบันทึกตอท้าย สัญญาก้เงินเลข
ที 1259/75/2556 ฉบับลงวันที 17 พฤษภาคม 2556 ลงวัน
ที
30 กันยายน 2563 (อัตราดอกเบียร้อยละ 2.50 ตอ
ป กา นดสงใช้คืนภายในกา นด 11 ป)
คาชาระดอกเบีย
เพือจายเปนคาชาระดอกเบียเงินก้กองทนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ทีเทศบาลก้เพือซือรถยนต์ดดสิงโสโครกและฉีด
ล้างทอระบายนา ตามสัญญาก้เงิน เลขที 1259/75/2556 ลงวัน
ที 17 พฤษภาคม 2556และบันทึกตอท้ายสัญญาก้เงินเลข
ที 1259/75/2556 ฉบับลงวันที 17 พฤษภาคม 2556 ลงวัน
ที 30 กันยายน 2563 (อัตราดอกเบีย ร้อยละ 2.50 ตอป กา นด
สงใช้คืนภายในกา นด 11 ป)
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เงินสมทบกองทนประกันสังคม

จานวน

958,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

1. เพือจายเปนเงินสมทบกองทนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ตามอัตราทีกา นด
2. เพือจายเปนเงินสมทบกองทนประกันสังคมของพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานในศนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สระแก้ว และพนักงานจ้างครผ้สอนเด็กด้อยโอกาส ตามอัตราที
กา นด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง วัด
สระแก้ว เรือง ลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที
สด ที มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
- เปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที
สด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
- เปนไปตาม นังสือจัง วัดสระแก้ว ที สก 0023.2/ว 415 ลงวัน
ที 13 กมภาพันธ์ 2547 เรือง การจายเงินเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบ กฎ มาย ทีเกียวข้อง

เงินสมทบกองทนเงินทดแทน
เพือจายเปนเงินสมทบกองทนเงินทดแทน กรณีลกจ้างประสบ
อันตรายเจ็บปวย รือสญ าย ตามอัตราทีกา นด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที 24 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามระเบียบ กฎ มายอืนทีเกียวข้อง
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เงินสนับสนนกิจการสถานีขนสง รือกิจการทาเรือ

จานวน

300,000 บาท

เพือจายเปนคาใช้จายเงินชวยเ ลืองบประมาณเฉพาะการ สถานี
ขนสงเทศบาลเมืองสระแก้ว เชน เงินเดือน คาครองชีพฯ คาตอบ
แทน คาใช้สอย เงินสมทบกองทนประกันสังคม คา
สาธารณปโภค ฯลฯ
เบียยังชีพผ้สงอาย
จานวน

19,149,600 บาท

เพือจายเปนคาใช้จายสา รับสนับสนนการสร้าง ลักประกันราย
ได้ใ ้แกผ้สงอายทีมีอาย 60 ปบริบรณ์ขึนไป ทีมีคณสมบัติครบ
ถ้วน และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิน ตามระเบียบสวนท้องถินไว้แล้ว
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.6/ว 185 ลงวันที 20 มกราคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.6/ว 3090 ลงวันที 6 ตลาคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.6/ว 2499 ลงวันที 28 ตลาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วย ลักเกณฑ์การ
จายเงินเบียยังชีพผ้สงอายขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ
. 2552 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กฎ มายอืนทีเกียวข้อง
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เบียยังชีพความพิการ

จานวน

3,921,600 บาท

จานวน

114,000 บาท

เพือจายเปนคาใช้จายสา รับสนับสนนสวัสดิการทางสังคมใ ้แกผ้
พิการ รือทพพลภาพ ทีมีสิทธิได้รับเบียความพิการ
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.6/ว 185 ลงวันที 20 มกราคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.6/ว 3090 ลงวันที 6 ตลาคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.6/ว 2499 ลงวันที 28 ตลาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลักเกณฑ์การ
จายเงินเบียความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิน พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามระเบียบ กฎ มายอืนทีเกียวข้อง
เบียยังชีพผ้ปวยเอดส์
เพือจายเปนคาใช้จายสา รับการสงเคราะ ์ผ้ปวยเอดส์ ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะ ์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2548
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เงินสารองจาย
เพือจายเปนคาใช้จายกรณีฉกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน รือ
บรรเทาปัญ าความเดือนของประชาชนเปนสวนรวม รือ
กรณีการป้องกันและยับยังกอนการเกิดสาธารณภัย รือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายเพือชวย
เ ลือประชาชนตามอานาจ น้าทีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิน พ.ศ. 2560 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2563
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที 6 มิถนายน 2559
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0808.2
/ว 7508 ลงวันที 20 ธันวาคม 2561
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที 27 มกราคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที 9 เมษายน 2563
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0808.2
/ว 2343 ลงวันที 22 เมษายน 2564
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที 29 ธันวาคม 2563
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0808.2
/ว 7798 ลงวันที 29 ธันวาคม 2563
- เปนไปตามระเบียบ กฎ มายอืนทีเกียวข้อง

จานวน

300,000 บาท
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รายจายตามข้อผกพัน
คาใช้จายในกิจการจราจร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

337,000 บาท

เพือจายเปนคาจัดซือวัสดอปกรณ์ทีใช้ในกิจการจราจร ตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที 4 ตลาคม 2539 โดยตังจายจากเงินคาปรับผ้กระทาผิด
กฎ มายจราจรทางบกกอนทังจานวน ากมีความจาเปนใ ้ตัง
จายจากเงินรายได้ประเภทอืนอีกตามความเ มาะสมและ
ประ ยัด เปนคาใช้จายได้เฉพาะสา รับกิจการเพือจัด าอปกรณ์
ในสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนี
- เครือง มายสัญญาณการจราจร รืออปกรณ์ทีใช้ในการควบคม
การจราจร แผงเ ล็กกันการจราจร ป้ายเครือง มายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไมสะท้อน
แสง (ขาว แดง เ ลือง ดา)
- ทินเนอร์สา รับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
- แปรงทาสี กรวยยาง
- ไม้อัดสา รับเขียนป้ายตาง ๆ
- เสาเ ล็กชนิดกลมสา รับปักป้ายจราจร
- คาใช้จายอืนๆ ทีเกียวข้องกับกิจการจราจร
คาบารงสมาคมองค์กรปกครองสวนท้องถิน
เพือจายเปนคาธรรมเนียมและคาบารง ใ ้แก
1. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
2. สมาคมเทศบาลนครและเมือง (ส.ท.น.ม.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถินเกียวกับคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555
- เปนไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556
- เปนไปตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2563
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เงินกองทนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

จานวน

110,000 บาท

จานวน

38,600 บาท

จานวน

132,000 บาท

เพือจายเปนเงินสมทบกองทนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข
.) ในสวนทีองค์กรปกครองสวนท้องถินใช้เงินรายได้สมทบ 5%
ของพนักงานครเทศบาลทีเปนสมาชิกกองทน กบข.
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท0809.4/ว 1592 ลงวันที 23 กรกฎาคม 2564 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอด
นนทัวไปด้านบคลากรทีปฏิบัติ น้าที ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองสวนท้องถิน
เงินชวยคาครองชีพผ้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
เพือจายเปนเงินชวยเ ลือคาครองชีพผ้รับบานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิน (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยเงิน
คาครองชีพผ้รับบานาญของข้าราชการสวนท้องถิน พ.ศ. 2522
และทีแก้ไขเพิมเติม
เงินบาเ น็จลกจ้างประจา
เพือจายเปนเงินบาเ น็จลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาด้วยบาเ น็จลกจ้างของ นวยการบริ ารราชการสวน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินสมทบกองทนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวนท้องถิน (ก.บ.ท.)

จานวน

2,786,800 บาท

จานวน

223,800 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพือจายเปนเงินสมทบกองทนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวนท้อง
ถินตามพระราชบัญญัติบาเ น็จบานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวงการ ักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจาปสมทบเข้าเปนกองทน
บาเ น็จบานาญข้าราชการสวนท้องถิน พ.ศ. 2563 ประกอบกับ
นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสดที มท 0808.5/ว 6038 ลง
วันที 7 ตลาคม 2563 โดยใ ้องค์กรปกครองสวนท้องถิน ักเงิน
จากงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจาป โดย
ไมรวมรายรับ ประเภทพันธบัตร เงินก้ เงินทีมีผ้อทิศใ ้ รือเงิน
อด นนมารวมคานวณ เพือสมทบเข้าเปนกองทนบาเ น็จบานาญ
ข้าราชการสวนท้องถินในอัตราร้อยละสาม
- เปนไปตามระเบียบ กฎ มายอืนทีเกียวข้อง
เงินสมทบกองทนสวัสดิการชมชน
เพือจายเปนเงินสมทบกองทนสวัสดิการชมชนเทศบาลเมือง
สระแก้ว ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที 0891.4/ว
2502 ลงวันที 20 สิง าคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนนการ
ดาเนินงานกองทนสวัสดิการชมชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการตังงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถินเพือสมทบกองทน พ.ศ
. 2561 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2565
เงินสมทบกองทน ลักประกันสขภาพองค์กรปกครองสวนท้องถิน
(สปสช.)
เพือจายเปนเงินสมทบกองทน ลักประกันสขภาพในระดับท้องถิน
ตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกันสขภาพแ ง
ชาติ เรือง ลักเกณฑ์เพือสนับสนนใ ้องค์กรปกครองสวนท้องถิน
ดาเนินงานและบริ ารจัดการระบบ ลักประกันสขภาพในระดับ
ท้องถิน รือพืนที พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการตังงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถินเพือสมทบกองทน พ.ศ
. 2561 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2565
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เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพข้าราชการ/พนักงาน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพือจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ตายในระ วาง
รับราชการตามทีระเบียบฯ กา นด
เงินชวยคาทาศพพนักงานจ้าง
เพือจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานจ้าง ตายในระ วางรับ
ราชการ ตามทีระเบียบฯ กา นด
เงินชวยคาทาศพลกจ้างประจา
เพือจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีลกจ้างประจา ตายในระ วางรับ
ราชการ ตามทีระเบียบฯ กา นด
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,163,900 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

17,163,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,428,400 บาท

รวม

4,296,000 บาท

จานวน

954,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใ ้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่า
ตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก
จานวน

312,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งใ ้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่กา นดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบ
แทน แนบท้ายระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน 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

จานวน

312,000 บาท

จานวน

342,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษใ ้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินค่าตอบแทน แนบท้ายระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงิน
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
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนใ ้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน แนบท้ายระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน 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
จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใ ้แก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่
กา นดตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน แนบท้าย
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน 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 (ฝ่ายประจา)

2,376,000 บาท

รวม

6,132,400 บาท

จานวน

4,063,400 บาท

จานวน

272,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบ
กฎ มายกา นด เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม
ตาแ น่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
ที่กฎ มายกา นด ฯลฯ
เงินประจาตาแ น่ง
จานวน

254,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทบริ ารท้องถิ่น/อานวย
การท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,451,300 บาท

จานวน

90,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่มีระเบียบกฎ มาย
กา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพา นะ ค่าตอบแทนการออกข้อ
สอบ การตรวจกระดาษคาตอบและการประชุมของคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2555
- เป็นไปตามระเบียบ กฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่น
และสมาชิกท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบ กฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปี ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจัง วัด
สระแก้ว เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกา นด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีสา รับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวม

3,652,600 บาท

รวม

682,600 บาท

จานวน

80,000 บาท
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ค่าเบี้ยประชุม

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

444,000 บาท

จานวน

104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมใ ้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบานาญ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่ ผู้ได้รับบานาญที่มี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิก
จ่ายเป็นไปตาม ลักเกณฑ์เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
ค่าใช้สอย

จานวน

9,600 บาท

รวม

1,710,000 บาท

จานวน

1,140,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม รือศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎ มาย รือระเบียบ รือ
นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ ว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พาน
พุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาที่ใช้ในกิจกรรม
รือวันสาคัญของเทศบาล และงานรัฐพิธีต่างๆ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบ กฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 226 ลาดับที่ 5
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้บริ ารท้องถิ่น
และเจ้า น้าที่ท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
2557

น้า : 8/13

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:03:09

โครงการจัดงานวันเทศบาล

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ทางพิธีศาสนา ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 223 ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

400,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง
น้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

120,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

860,000 บาท

จานวน

650,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ในอาคารสานักงาน/ในที่
สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารสานักงาน/ในที่สาธารณะ
ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่า มายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,082,900 บาท

รวม

3,082,900 บาท

จานวน

91,000 บาท

จานวน

85,000 บาท

จานวน

1,176,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
รือชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีที
ยู จานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ
ชุดโซฟารับแขก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก ดังนี้
1. ชุดโซฟารับแขก ุ้มด้วย นังชั้นดี จานวน 3 ชุด
2. โต๊ะกลางกระจก จานวน 3 ตัว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4
ล้อ จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระบบเกียร์อัตโนมัติ
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 288 ลาดับที่ 67
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รถยนต์ตรวจการณ์

จานวน

1,529,000 บาท

จานวน

49,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,000 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 100
กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1
คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก)
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับ
อากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
- ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่าสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180
มิลลิเมตร
- โครงสร้าง ลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
- มีประตูด้าน ลัง
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว
น้า 280 ลาดับที่ 38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 5,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ 3D DLP รือ 3 LCD รือ LCD Panel รือระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กา นดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา

จานวน

45,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา ขนาดเส้น
ทแยงมุม 200 นิ้ว จานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.มีขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว รือ 144x144
นิ้ว รือ 120x160 นิ้ว รือ 122x162 นิ้ว รือ 12x12 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง ยุด ด้วยสวิตซ์ รือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ รือ LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสารองไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จานวน

5,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,535,900 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

4,535,900 บาท

รวม

3,381,700 บาท

รวม

3,381,700 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎ มายกา นดเช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบ
กฎ มายกา นด
เงินประจาตาแ น่ง
จานวน

103,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

295,800 บาท

จานวน

1,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

45,500 บาท

รวม

987,800 บาท

รวม

380,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจัง วัด
สระแก้ว เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกา นด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปสา รับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

58,800 บาท

รวม

399,000 บาท

จานวน

337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
นังสือ รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารประชา
สัมพันธ์ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก ค่า
จ้างเ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม รือศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งตามกฎ มาย รือระเบียบ รือ นังสือสั่งการ
ของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ ว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
2557

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยาน
พา นะ และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม ปายประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี
รือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการในระบบอินเตอร์เน็ต
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติด
ตั้งดาเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ของระบบ
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลข้อมูลบนระบบเว็บไซต์ การปรับปรุง
เว็บไซต์ของเทศบาล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

166,400 บาท

รวม

166,400 บาท

จานวน

27,300 บาท

จานวน

31,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
ฟุต จานวน 7 ลัง
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจก ขนาด 5
ฟุต จานวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง Mixer ขนาด 12
ช่อง จานวน 1 เครื่อง
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายวีดีโอ

จานวน

25,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค

จานวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ จานวน 1 กล้อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดเบา สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไ ว
- รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สาย
- ถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 5K 60Fps, 4k 120FPS เฟรม/วินาที
- ถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 23 ล้านพิกเซล
- โอนถ่ายและตัดต่อวีดีโออย่างง่ายด้วยแอพพลิเคชั่น
- ควบคุมการสั่งการด้วยเสียง
- มีระบบกันภาพสั่นไ ว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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เครื่องสารองไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จานวน

2,500 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,048,500 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

7,048,500 บาท

รวม

4,983,000 บาท

รวม

4,983,000 บาท

จานวน

2,850,000 บาท

จานวน

103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎ มายกา นดเช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบ
กฎ มายกา นด
เงินประจาตาแ น่ง
จานวน

103,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

300,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,568,500 บาท

จานวน

57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

1,887,000 บาท

รวม

374,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎ มายกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจัง วัด
สระแก้ว เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกา นด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปสา รับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558
2. ค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งใ ้มี น้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

168,000 บาท

จานวน

26,000 บาท

รวม

1,262,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จานวน

30,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

206,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ามัน
เบรค ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยาน
พา นะ และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

45,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

178,500 บาท

รวม

178,500 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

43,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่า มายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ชุดโซฟารับแขก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก ุ้มด้วย นัง จานวน 1 ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 น้า/นาที) จานวน 3
เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องสารองไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็น
ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 280,100 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

280,100 บาท

รวม

209,200 บาท

รวม

209,200 บาท

จานวน

209,200 บาท

รวม

17,500 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้
มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาลจัง วัด
สระแก้ว เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกา นด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปสา รับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558
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ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

2,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ตามคาสั่งของทางราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

53,400 บาท

รวม

53,400 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

7,900 บาท

จานวน

30,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีทางาน จานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีพนักพิงแบบตาข่าย ทรงสูง สีดา
- ขาทาด้วยเ ล็ก
- มีโช๊คปรับระดับ
- รับน้า นักได้ไม่น้อยกว่า 90-110 ก.ก.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 53 x 62 x 110 ซม.
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพ์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เครื่องสารองไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟาขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิ
ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,241,200 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

1,241,200 บาท

รวม

1,055,700 บาท

รวม

1,055,700 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

928,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

126,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
งบดาเนินงาน

รวม

185,500 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

60,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง
ตามคาสั่งของทางราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

75,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,500 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

1,500 บาท

จานวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู
โถส้วม ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง
น้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่า มายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,513,600 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่น
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯ และเงินเพิ่มอื่น
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด

รวม 5,513,600 บาท
รวม 3,614,800 บาท
รวม 3,614,800 บาท
จานวน 1,190,000 บาท

จานวน

21,300 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

346,100 บาท

จานวน

1,775,400 บาท

จานวน

264,000 บาท

หน้า : 2/7

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12.17.36

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ค่าป่วยการ อปพร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

รวม 1,398,800 บาท
รวม
จานวน

136,800 บาท
60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิก
จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตรา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร รวมทั้งระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ กาหนด
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

22,800 บาท

จานวน

34,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
จานวน
อาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
เช่น ค่าวัสดุต่างๆตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนิน
งานตามโครงการฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 226 ลาดับที่ 1
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะป้องกันเด็กจมน้า
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ป้องกันเด็กจมน้า เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 183 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้าดื่มสาหรับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

หน้า : 4/7

15,000 บาท

5,000 บาท

25,000 บาท

200,000 บาท

896,000 บาท
15,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อมส้อม สบู่
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู
โถส้วม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง
น้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สาหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อมีดตัดต้นไม้ เลื่อยคันธนูตัดกิ่งไม้
จัดซื้อโซ่สาหรับเลื่อยโซ่ยนต์ ข้อต่อเลื่อยโซ่ยนต์ เชือกมะนิลา ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อ กางเกง
ถุงมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง รวมทั้ง
เคมีโฟมและน้ายาที่ใช้ในการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ สายดับเพลิง
หัวฉีด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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วัสดุสารวจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสานักงาน
ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ที่ใช้ในอาคารสานักงาน
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สาหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
การบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ GPS รถบรรทุกน้า
หมายเลขทะเบียน 80-9284
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กล้องวงจรปิด CCTV
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาล
เมืองสระแก้ว จานวน 1 ชุด (กล้อง 24 ตัว) แต่ละชุดประกอบด้วย
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 32 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จานวน 24 ตัว

จานวน

6,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

86,000 บาท
55,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รวม
รวม

500,000 บาท
500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท
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3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง
5. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U แบบตั้งพื้น
มีถาดอุปกรณ์ มีพัดลมระบายความร้อน จานวน 1 ตู้
6. สายสัญญาณภาพ แบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core
(ความยาวตามแผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)
7. สาย UTP.5E.Outdoor (ยาวตามแผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)
8. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
หมายเหตุ
- รายการที่ 1-3 มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- รายการที่ 4 มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- รายการที่ 5 ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- รายการที่ 8 มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 280 ลาดับที่ 39
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,552,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,552,000 บาท

รวม

2,864,200 บาท

รวม

2,864,200 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

756,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้แก่
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

54,900 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบ
กฎ มายกา นด เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นตามที่กฎ มายกา นด ฯลฯ
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่น
ตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

598,200 บาท

รวม

190,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

156,000 บาท

จานวน

24,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎ มายกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
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ค่าใช้สอย

รวม

253,000 บาท

จานวน

208,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรสา รับครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าจัดทาประกันภัย (พรบ.), ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

155,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถู
พื้น ฯลฯ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี รือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุการศึกษา

จานวน

10,000 บาท

รวม

89,600 บาท

รวม

89,600 บาท

จานวน

9,800 บาท

จานวน

15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ สา รับประกอบการเรียนการ
สอนของเด็กด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 4 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเก้าอี้ทางานแบบมีท้าวแขน ปรับความสูงได้
- ขา 5 แฉก
- พนักพิงและเบาะนั่ง ุ้มด้วย นัง PVC
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจก ขนาด 5
ฟุต จานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

44,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และ คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องสารองไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,979,080 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

54,979,080 บาท

รวม

20,472,700 บาท

รวม

20,472,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

14,148,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใ ้แก่ผู้บริ ารสถานศึกษา/พนักงานครู
เทศบาล ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

1,111,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่ผู้บริ ารสถานศึกษา/พนักงานครู
เทศบาล/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่
ระเบียบกฎ มายกา นด
เงินวิทยฐานะ
จานวน

1,825,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะใ ้แก่ผู้บริ ารสถานศึกษา/พนักงาน
ครูเทศบาล/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้
รับเงินวิทยฐานะ ตามอัตราที่ระเบียบกฎ มายกา นด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

3,205,640 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้แก่
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/บุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/บุคลากรสนับสนุนการสอนในสถาน
ศึกษา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตาม
ที่ระเบียบกฎ มายกา นด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน

182,300 บาท

รวม

21,619,100 บาท

รวม

80,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลที่
เกิดจากการปฏิบัติ น้าที่ ใ ้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับการ
ประเมิน
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปี ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎ มายกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่ครูผู้ดูแลเด็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็นไปตาม ลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
ค่าใช้สอย

จานวน

22,500 บาท

รวม

13,518,300 บาท

จานวน

2,600,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการดาเนินการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จานวน

16,000 บาท

จานวน

10,892,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าอา ารกลางวันสา รับนักเรียน
2. ค่าปจจัยพื้นฐานสา รับนักเรียนยากจน
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ลักสูตรสถานศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL
8. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้องสมุดโรงเรียน
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. ค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
12. ค่าพัฒนาแ ล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
13. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริ ารตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง" สู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15. ค่าใช้จ่ายสา รับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถาน
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.ตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
17. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา ลัก
สูตรสถานศึกษาตาม ลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
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18. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 น้า 195 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออา ารเสริม (นม) ใ ้กับเด็กนักเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
4. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง วัดสระแก้ว
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/8
/ว6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 197 ลาดับที่ 4
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

7,180,300 บาท

จานวน

7,180,300 บาท

รวม

840,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสานัก
งาน/ในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
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เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ของโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าน้า
ประปา ค่าน้าบาดาล ในอาคารสานักงาน ในที่สาธารณะ ที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแล
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สา รับติดต่อราชการต่างๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้ค่าบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า มายเลข
โทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต สา รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ
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งบลงทุน

รวม

2,538,480 บาท

รวม

2,538,480 บาท

โครงการจัดซื้อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
จานวน
เรียนรู้สะเต็มศึกษาสา รับโรงเรียนเทศบาล 1 ( นองกะพ้ออนุสรณ์)
และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

1,104,480 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบด้วย
1.ชุดการเรียนรู้ วิทยาการ ุ่นยนต์ การควบคุม ุ่นยนต์โดยใช้ ลัก
การเชิงกล จานวน 12 ชุด
2.ชุดเสริมทักษะรถไฟเ าะ จานวน 12
3.ชุด ุ่นยนต์ม ัศจรรย์เสริมทักษะ จานวน 12 ชุด
4.ชุดทดลอง เรื่อง พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม จานวน 12 ชุด
5.ชุดนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาทักษะด้านปญญา
ประดิษฐ์ จานวน 8 ชุด
6.ชุดสะเต็มศึกษาเรื่อง การทดลองฟิสิกส์และพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม จานวน 12 ชุด
7.ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ท่องไปในโลกวิทยาศาสตร์ 12 ชุด
8.ชุดการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างสถาปตยกรรม และ
วิศวกรรม จานวน 12 ชุด
9.ชุดเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ จานวน 12 ชุด
10.ชุดสื่อเรขาคณิตและการสร้างสรรค์สถาปตยกรรม 12 ชุด
11.ชั้นวาง นังสือคู่มือ 20 ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 289 ลาดับที่ 70

น้า : 8/9

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:19:19

โครงการปรับปรุง ้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Sound Lab)
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบด้วย
1. จัดซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพร้อมร ัสเข้า
ใช้งาน 40 ร ัส
2.จัดซื้อโปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษเสมือนจริง จานวน 1
ระบบ
3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 40 ชุด
4.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
5.ติดตั้งสายแลนพร้อมระบบไฟฟ้าใน ้อง จานวน 40 จุด
6.ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
7.ติดตั้งตู้ตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว จานวน 1 ชุด
8.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สา รับนักเรียน จานวน 39 ตัว
9.จัดซื้อเก้าอี้สา รับนักเรียน จานวน 39 ตัว
10.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สา รับ ครู จานวน 1 ตัว
11.จัดซื้อเก้าอี้ ครู จานวน 1 ตัว
12.จัดซื้อ ูฟง จานวน 39 อัน
- รายการที่ 1 - 2 รายการที่ 5 - 12 เป็นรายการที่ไม่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- รายการที่ 3 และ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์การจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 290 ลาดับที่ 71

จานวน

1,320,000 บาท
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ครุภัณฑ์สนาม
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (บ้าน รรษา)

จานวน

114,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,348,800 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,348,800 บาท

จานวน

1,008,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนค่าอา ารกลางวัน สา รับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 197 ลาดับที่ 2
เงินอุด นุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
จานวน

9,340,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (บ้าน
รรษา) จานวน 3 เครื่อง ใ ้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) เทศบาลเมืองสระแก้ว น้าที่ 282 ลาดับที่ 46

เงินอุด นุนส่วนราชการ
เงินอุด นุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนค่าอา ารกลางวัน สา รับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 197 ลาดับที่ 3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,268,800 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

3,268,800 บาท

รวม

2,338,800 บาท

รวม

2,338,800 บาท

จานวน

1,701,600 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

103,200 บาท

จานวน

286,800 บาท

จานวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่
กฎ มายกา นด
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

851,000 บาท

รวม

146,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

54,800 บาท

รวม

416,200 บาท

จานวน

381,200 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

198,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในอาคารกีฬาและสันทนาการของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

24,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

79,000 บาท

รวม

79,000 บาท

จานวน

79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ที่ใช้ในอาคารกีฬาและสันทนาการของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การบริการต่างๆ ในอาคารกีฬาและสันนทนาการของเทศบาล
เมืองสระแก้ว
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จานวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
- มีลิ้นชักกลางไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน
- มีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,659,100 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

1,659,100 บาท

รวม

698,900 บาท

รวม

698,900 บาท

จานวน

458,900 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบกฎ มายกา นด เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตาแ น่งด้านการสาธารณสุข พ.ต.ส.) และเงินเพิ่ม
อื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งใ ้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจา
ตาแ น่งสา รับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

540,200 บาท

รวม

230,800 บาท

จานวน

154,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
ระเบียบกฎ มายกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด

จานวน

4,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

264,400 บาท

จานวน

149,900 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนสา รับสารวจข้อมูลจานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเงิน 11,900
บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตาม นังสือจัง วัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3
/ว1670 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 174 ลาดับที่ 7
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
นังสือ รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
จ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ เป็นเงิน 138,000
บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
จานวน
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินสา รับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตาม นังสือจัง วัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3
/ว1670 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 175 ลาดับที่ 8
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอา าร

จานวน

40,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ
ต่างๆ ค่าป้าย ค่าอา ารว่าง ค่าอา าร ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 กฏกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จา น่ายอา าร พ.ศ. 2561)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0819.2/ว 2276 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 172 ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย
เพื่อจ่ายเป็นค่ววัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย เช่น น้ายา
ต่างๆ เวชภัณฑ ลูกยาง สายยาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

เงินอุด นุนองคกรประชาชน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนสา รับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้แก่ชุมชน/ มู่บ้าน แ ่ง
ละ 20,000 บาท ในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ใ ้มีความเ มาะสมกับปัญ า และ
บริบทของพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าเงินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 173 ลาดับที่ 5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,869,300 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

1,869,300 บาท

รวม

1,277,000 บาท

รวม

1,277,000 บาท

จานวน

528,300 บาท

จานวน

85,200 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

538,800 บาท

จานวน

57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบกฎ มายกา นด เช่น เงินเพิ่มตาแ น่งด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.), เงินค่าตอบแทนรายเดือน,เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่กฎ มายกา นด
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งใ ้แก่ข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแ น่งตามที่ระเบียบ
กฎ มายกา นด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างใ ้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

533,300 บาท

รวม

9,900 บาท

จานวน

6,900 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

225,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

218,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟา เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

80,400 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผง
ซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยาน
พา นะ และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ เช่น น้ายาต่าง ๆ
สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และที่
อยู่ในความควบคุมดูแล
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

18,000 บาท

จานวน

2,400 บาท

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จานวน

59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณ
สุข และที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่า มายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่น มอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น มอกควัน จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
2. ถังบรรจุน้ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร
3. ถังบรรจุน้ายาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
4. ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
5. มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 274 ลาดับที่ 23
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการใ ้ความช่วยเ ลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใ ้ความช่วยเ ลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน รือไม่สามารถช่วยเ ลือตนเองได้ในการดารง
ชีพ โดยอาจใ ้เป็นสิ่งของ รือจ่ายเป็นเงิน รือการจัดบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนิน
งานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเ ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ
สงเคราะ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกา นดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจใ ้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (10) การ
สังคมสงเคราะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 176 ลาดับที่ 1
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,177,800 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

5,177,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,083,800 บาท

รวม

1,083,800 บาท

จานวน

553,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

446,400 บาท

เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด

จานวน

84,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

4,094,000 บาท

รวม

69,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย

รวม

3,760,000 บาท

จานวน

3,700,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง
น้ามันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยาน
พา นะ และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน
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วัสดุการเกษตร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปองกันและกาจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช ผ้าใบ รือผ้า พลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายฉีด ท่อสายส่ง
น้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาที่ใช้กับ อนาฬิกาสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ และบ่อบาบัดน้าเสียในโครงการบ้านเอื้ออาทร
โรงพัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ที่ใช้ในบ่อบาบัดน้าเสียใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร ้องน้าสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญและ
้องน้าอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และอื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,993,420 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
คาจ้างลกจ้างประจา

รวม

12,993,420 บาท

รวม

2,417,900 บาท

รวม

2,417,900 บาท

จานวน

679,100 บาท

จานวน

1,306,800 บาท

จานวน

432,000 บาท

เพือจายเปนคาจ้างลกจ้างประจา พร้อมทังเงินปรับปรงคาจ้าง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง รือเงินปรับปรงคาตอบ
แทน
เงินเพิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจายเปนเงินเพิมตางๆใ ้แกพนักงานจ้าง เชน เงินเพิมคา
ครองชีพชัวคราว เงินเพิมสา รับผ้ปฏิบัติงานทีมีลักษณะเปนการ
เสียงภัยตอสขภาพ ฯลฯ และเงินเพิมอืนตามทีระเบียบกฎ มาย
กา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิน

รวม

8,037,520 บาท

รวม

54,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

29,000 บาท

เพือจายเปนเงินรางวัลประจาป ใ ้แก ลกจ้างและพนักงานจ้าง ซึง
เปนผ้มีสิทธิได้รับตามทีระเบียบกฎ มายกา นด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเปนกรณพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจาปแกพนักงานสวนท้องถินใ ้เปนรายจายอืนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2559
เงินชวยเ ลือการศึกษาบตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
เพือจายเปนเงินชวยเ ลือการศึกษาบตรของผ้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบตรของพนักงานสวนท้องถิน ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบตรของพนักงานสวนท้องถิน พ.ศ. 2563 การเบิกจายเปน
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงือนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาวาด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบตร รวมทัง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสังการ กา นด
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ค่าใช้สอย

รวม

5,347,520 บาท

จานวน

5,037,520 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจายเพือใ ้ได้มาซึงบริการ
รายจายเพือใ ้ได้มาซึงบริการ
เพือจายเปนคาใช้จายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบียประกัน คาจ้าง
เ มาบริการตางๆ ฯลฯ และคาใช้จายอืนๆ ทีเข้ารายจายประเภท
นี
รายจายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอืน ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
เพือจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสังของ
ทาง ราชการ เชน คาพา นะ คาเบียเลียงเดินทาง คาเชาที
พัก ฯลฯ และคาใช้จายอืนๆทีเข้ารายจายประเภทนี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพือจายเปนคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าทีท้อง
ถิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557
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โครงการจัดการขยะมลฝอย "จัง วัดสะอาด"

จานวน

100,000 บาท

เพือจายเปนคาใช้จายในการดาเนินโครงการ เชน คาวัสด อปกรณ์
ตางๆ ในการดาเนินงาน คาปาย คาอา ารวาง คาอา าร คา
พา นะ คาทีพัก คาสมนาคณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอืนๆ ที
เข้ารายจายประเภทนี
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เปนไปตามประกาศกระทรวงม าดไทย เรือง การจัดการมล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตลาคม 2560
- เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนทีสด ที มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที 126 มกราคม 2561
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
- เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ดวนที
สด ที มท 0810.5/ ว 485 ลงวันที 5 กมภาพันธ์ 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 194 ลาดับที 6
คาบารงรักษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

เพือจายเปนคาบารงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เพือใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดงานบ้านงานครัว

รวม

2,470,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพือจายเปนคาจัดซือแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบ ผง
ซักฟอก ฯลฯ และคาใช้จายอืนๆ ทีเข้ารายจายประเภทนี
วัสดกอสร้าง
เพือจายเปนคาวัสดกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ทอตางๆ สี ตะป โถ
ส้วม ฯลฯ และคาใช้จายอืนๆ ทีเข้ารายจายประเภทนี
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วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

รวม

166,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

รวม

2,538,000 บาท

รวม

2,538,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

เพือจายเปนคาแบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง นา
มันเบรค ฯลฯ และคาใช้จายอืนๆ ทีเข้ารายจายประเภทนี
วัสดเชือเพลิงและ ลอลืน
เพือจายเปนคานามันเชือเพลิง ประเภทตางๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอืนๆ ทีจาเปนต้องใช้นามันเชือเพลิงในการปฏิบัติงาน
ค่าสาธารณปโภค
คาไฟฟา
เพือจายเปนคากระแสไฟฟาทีใช้ในศนย์กาจัดขยะมลฝอยและสิง
ปฏิกลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงจอดรถยนต์ โรง
พัสด และสถานทีอืนๆ ทีอยในความรับผิดชอบ
คาบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจายเปนคาใช้จายเกียวกับการใช้บริการในระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงคาใช้จายทีเกียวข้องในการติดตังดาเนินการเพิมเติม
อืนๆ ของระบบ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทกขยะ แบบอัดท้าย
เพือจายเปนคาจัดซือรถบรรทกขยะ แบบอัดท้าย จานวน 1
คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบไมตากวา 6,000 ซี
ซี รือกาลังเครืองยนต์สงสดไมตากวา 170 กิโลวัตต์ โดยมี
คณลักษณะพืนฐานเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ
- ตังจายตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 276 ลาดับที 27
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ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัด ญ้า แบบข้อแข็ง
เพือจายเปนคาจัดซือเครืองตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 4
เครือง ราคาเครืองละ 9,500 บาท โดยมีคณลักษณะ ดังนี
1. เปนเครืองตัด ญ้าแบบสะพาย
2. เครืองยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
- ตังจายตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 273 ลาดับที 20

จานวน

38,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,777,300 บาท แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

4,777,300 บาท

รวม

2,187,700 บาท

รวม

2,187,700 บาท

จานวน

1,665,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

จานวน

348,800 บาท

จานวน

21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นตามที่กฎ มาย
กา นด ฯลฯ
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

2,062,000 บาท

รวม

115,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

105,600 บาท

รวม

1,752,400 บาท

จานวน

664,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปี ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนิน
โครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อา ารว่าง น้าดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 235 ลาดับที่ 3
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

จานวน

800,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสายใยรักสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งในครอบ จานวน
ครัว

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง น้าดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 182 ลาดับที่ 7
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง น้าดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 181 ลาดับที่ 6
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง น้าดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 178 ลาดับที่ 2
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง น้าดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 180 ลาดับที่ 4
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ จานวน
ชีวิตของคนพิการ

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง น้าดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 179 ลาดับที่ 3
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)
โครงการออก น่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

จานวน

30,000 บาท

จานวน

18,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออก น่วยบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 233 ลาดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบ กฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

144,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรา
ยาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสานักงาน รือ น่วยงาน แผ่นป้าย
ต่างๆ น้าดื่มสา รับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ของยานพา นะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบ
รือควบคู่กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า
รายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

น้า : 8/11

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:51:30

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

4,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบ
บันทึกเสียง รือภาพ รูปสี รือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร ลังเดิม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว และอาคารศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา (อาคาร ลังเดิม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

527,600 บาท

รวม

527,600 บาท

จานวน

259,100 บาท

จานวน

70,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น
รือชนิดแขวน จานวน 7 เครื่อง ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 15,000 บีทียู (มีระบบฟอก
อากาศ) จานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู (มีระบบฟอก
อากาศ) จานวน 4 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 277 ลาดับที่ 30 - 31
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายใน
อาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 14 ชุด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียมสา รับ
ประตู ขนาด 375 x 255 เซ็นติเมตร จานวน 1 ชุด
2. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียมสา รับ
ประตู ขนาด 210 x 255 เซ็นติเมตร จานวน 5 ชุด
3. ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียมสา รับ
น้าต่าง ขนาด 375 x 165 เซ็นติเมตร จานวน 8 ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
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พัดลมอุตสา กรรม

จานวน

3,600 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมในการอานวยความสะดวกใ ้กับผู้สูง
อายุและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
1. พัดลมอุตสา กรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว จานวน 2 ตัว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 275 ลาดับที่ 25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1
ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่อง MIXER DIGITAL 18 CH จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่อง POWER AMPLI D 2000 จานวน 1 เครื่อง
3. ใบตู้ลาโพง ขนาด 8 นิ้ว จานวน 6 ใบ
4. เครื่องไมค์ลอย ชนิดไมค์คู่มือถือ 2 ตัว จานวน 1 เครื่อง
5. ไมค์สายพร้อมสาย ความยาว 20 เมตร จานวน 2 ตัว พร้อมขา
ตั้ง
6. ตู้แล็คเก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ใบ
7. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 276 ลาดับที่ 28
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จานวน

49,900 บาท

จานวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 5,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ 3D DLP รือ 3 LCD รือ LCD Panel รือระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กา นดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 278 ลาดับที่ 32
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 200 นิ้ว จานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว รือ 144 x 144
นิ้ว รือ 120 x 160 นิ้ว รือ 122 x 162 นิ้ว รือ 12 x 12 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง ยุด ด้วยสวิตซ์ รือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 278 ลาดับที่ 33
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 643,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

643,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

505,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

460,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจัง วัดสระแก้ว
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าเบียเลียง ค่านามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เปนและเกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 237 ลาดับที่ 1
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โครงการวันเด็กแ ่งชาติ

จานวน

250,000 บาท

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อง จานวน
ถิ่น

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่า
จ้างเ มาอา าร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอา ารว่างและนา
ดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตาม
โครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 206 ลาดับที่ 1

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ค่าสิ่งของต่างๆ ค่า
จ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเปน เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
เบียเลียง ค่านามันเชือเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 206 ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซือลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

138,000 บาท

รวม

138,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมือง
สระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสานักงาน ในที่สาธารณะ ที่
อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา
ค่านาประปา ค่านาบาดาล
เพื่อจ่ายเปนค่านาประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา และอาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จานวน 4 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
- ใบพัดขนาด 18 นิว
- ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถิ่น

น้า : 4/4

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:52:20

ครุภัณฑ์กีฬา
ลู่วิ่งไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซือลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
- กาลังมอเตอร์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
- มีจอ LED แสดงผลเวลา ความเร็ว ระยะทาง อัตราการเต้นของ
ัวใจ ฯลฯ
- มีช่องเชื่อมต่อ USB และ MP3
- มีระบบความปลอดภัย
- มีพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน
- เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 284 ลาดับที่ 54

จานวน

130,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 690,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

690,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

690,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

690,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเ มาทา
กระทง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าอา ารและนาดื่ม ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตาม
โครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 258 ลาดับที่ 5
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึนปใ ม่

จานวน

50,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี ค่าอา ารและนาดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 257 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอา ารและนา
ดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าจ้างกลองยาว ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 257 ลาดับที่ 3
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแ ่เทียนพรรษา
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับ ตกแต่งสถานที่ ค่า ล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอา ารและนาดื่ม ค่าปจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 258 ลาดับที่ 4
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โครงการเทศกาลดูผีเสือปางสีดา

จานวน

60,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างจัดทา ุ่น
ผีเสือ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งรถแ ่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อา ารและนาดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 207 ลาดับที่ 4
โครงการสมโภชศาล ลักเมืองจัง วัดสระแก้ว
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีพรา มณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อา ารว่างและนาดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 207 ลาดับที่ 3
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าประดับ
ตกแต่งขบวนแ ่ ค่าอา ารว่างและนาดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 259 ลาดับที่ 6
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,660,200 บาท แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

1,660,200 บาท

รวม

1,431,400 บาท

รวม

1,431,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

846,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

426,800 บาท

จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นตามที่กฎ มาย
กา นด ฯลฯ
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างใ ้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

228,800 บาท

รวม

88,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการกา นด
ค่าใช้สอย

จานวน

4,800 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไขกฎ
กระทรวงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพื่อใ ้มีผลบังคับใช้อย่างต่อ
เนื่อง ตาม นังสือจัง วัดสระแก้ว ที่ สก 0020/ว 1867 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกาชับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการดาเนินการจัดทาผังเมือง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 162 ลาดับที่ 72
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟม น้าดื่มสา รับประชาชน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,488,700 บาท แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

20,488,700 บาท

รวม

6,011,100 บาท

รวม

6,011,100 บาท

จานวน

2,047,500 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

238,600 บาท

จานวน

3,156,800 บาท

จานวน

532,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสา รับผ้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยง
ภัยต่อสุขภาพ ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

2,629,100 บาท

รวม

244,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็น
ผ้มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา

จานวน

29,800 บาท

รวม

1,025,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของผ้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายเป็น
ไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทและอัตราตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ รือ นังสือสั่งการ กา นด
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตามคาสั่งของ
ทาง ราชการ เช่น ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จานวน

15,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,356,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

381,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟล์มกรองแสง น้ามัน
เบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซ่สา รับเลื่อยโซ่ยนต์ ข้อต่อเลื่อยโซ่
ยนต์ เชือกมะนิลา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
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วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

5,000 บาท

รวม

3,300 บาท

จานวน

3,300 บาท

รวม

11,848,500 บาท

รวม

4,829,900 บาท

จานวน

850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด มวก เครื่องป้องกัน
ฝุ่นละออง ชุดปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า
รายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ GPS รถยนต์ดดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง
ท่อระบายน้า มายเลขทะเบียน 81-6154 สระแก้ว
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4
ประต ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบไม่ต่ากว่า 2,400 ซี
ซี รือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2
ล้อ จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรป
- ้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้าที่ 269 ลาดับที่ 7
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สัญญาณไฟกระพริบ

จานวน

75,000 บาท

จานวน

3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จานวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. มีจานวน ลอด LED
ไม่น้อยกว่า 230 ดวง แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้ไม่น้อย
กว่า 10 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณจึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้าที่ 268 ลาดับที่ 3

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถตัก น้าขุด ลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัก น้าขุด ลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4
ล้อ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จัง วะ มีกาลังไม่น้อยกว่า 90 แรง
ม้า จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นรถตัก น้าขุด ลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4
ล้อ ติดบุ้งกีสา รับตัก น้ารถและบุ้งกีขุดด้าน ลังรถควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จัง วะ มีกาลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่
รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วย
น้า
3) ระบบถ่ายทอดกาลังแบบ Hydrostatic รือ
แบบ Torque Conventer
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic รือ Hydraulic
5) บุ้งกีตัก
- ชุดบุ้งกีตัก ติดตั้งอย่ น้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความจุของบุ้งกีไม่น้อยกว่า 0.85 ลกบาศก์เมตร
- ความสงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกีขณะยกสงสุดไม่น้อยกว่า 3.30
เมตร
6) บุ้งกี้ขุด
- ชุดบุ้งกีขุด ติดตั้งอย่ด้าน ลังรถ มีขาค้ายันทาใ ้รถมั่นคงขณะ
ขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
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- ขนาดความกว้างของบุ้งกีขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
- ความจุของบุ้งกี ไม่น้อยกว่า 0.15 ลกบาศก์เมตร
- มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 6,500 มิลลิเมตร
- มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้โดยต่อเข้าระบบ
ไฮดรอลิก แล้วใช้งานได้ทันที เช่น ัวเจาะกระแทก
คอนกรีต เครื่องตัด ญ้าฯ เป็นต้น
7) มีน้า นักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500
กิโลกรัม
8) ลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผ้
ผลิต
9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์
10) อุปกรณ์ประกอบ
- มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทางานของเครื่องจักรกล
- เกจ์วัดอุณ ภมิของเครื่องยนต์ รือสัญญาณ
- มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ามันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่
- มีเกจ์บอกระดับน้ามันเชื้อเพลิง
- มีประแจสา รับถอดไส้กรองทุกระบบ จานวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเ มาะสมกับตัวเครื่องจักร จานวน 1 ชุด
- มวกนิรภัยสา รับพนักงานขับ จานวน 2 ชุด
- กระบอกอัดจารบี จานวน 1 ชุด
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- เครื่องมือประจารถ จานวน 1 ชุด
- ชุดประแจบล็อกสา รับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10
ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด และ
อุปกรณ์การขัน พร้อมกล่องเ ล็ก
- ชุดประแจปากตายสา รับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10
ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผ้ผลิต
- สัญญาณไฟฉุกเฉินสี ลือง มุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศนย์
กลาง ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบน ัวเก๋ง จานวน 1 ชุด
- นังสือค่มือ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยค่มือการ
ใช้ (Operation Manual) ค่มือการซ่อม (Shop Manual) และค่
มือการสั่งอะไ ล่ (Parts Book)
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 270 ลาดับที่ 12
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจีย (ขนาด 4 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จานวน 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 น้า 271 ลาดับที่ 13

จานวน

7,000 บาท

น้า : 9/17
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เครื่องเจีย (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว

จานวน

6,400 บาท

จานวน

6,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย (แบบมือถือ) ขนาด 9
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร)
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 268 ลาดับที่ 5
สว่านกระแทก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทก จานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- อัตราการเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง/นาที
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 440 วัตต์
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 271 ลาดับที่ 14
สว่านกระแทก (แบบไร้สาย)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทก (แบบไร้สาย) จานวน 2
ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- อัตราการเจาะไม่น้อยกว่า 27,000 ครั้ง/นาที
- สว่านใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 โวลต์
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 272 ลาดับที่ 18

น้า : 10/17
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สว่านไฟฟ้า

จานวน

5,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 430 วัตต์
- อัตราการเจาะไม่น้อยกว่า 33,000 ครั้ง/นาที
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 271 ลาดับที่ 15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

น้า : 11/17

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:01

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

7,018,600 บาท

จานวน

363,000 บาท

จานวน

288,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดาเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 145 เมตร นา 0.15
เมตร รือมีพื้นที่ 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 น้าที่ 153 ลาดับที่ 56
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดาเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร นา 0.15
เมตร รือมีพื้นที่ 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 น้าที่ 163 ลาดับที่ 74
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:01

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 (ซอยสานัก จานวน
งานที่ดินจัง วัดสระแก้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดาเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร นา 0.15
เมตร รือมีพื้นที่ 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 น้าที่ 133 ลาดับที่ 28
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน นองปรือ แยกซอย 2 เชื่อมซอย จานวน
2/1
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดาเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือมีพื้นที่ 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 น้าที่ 245 ลาดับที่ 1
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

น้า : 12/17

214,000 บาท

370,000 บาท

น้า : 13/17
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 (แยกบ้านดาบเด)

จานวน

427,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นองนกเขา ซอย 22 (ต่อจากถนน จานวน
เดิม)

625,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดาเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร นา 0.15
เมตร รือมีพื้นที่ 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 น้าที่ 165 ลาดับที่ 76
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยดาเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือมีพื้นที่ 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 น้าที่ 121 ลาดับที่ 14
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

น้า : 14/17
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โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมืองสระแก้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 1 ลัง งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 9,990,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2566 จานวน 2,228,600
บาท จ่ายจากเงินอุด นุนเฉพาะกิจ ประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2566 จานวน 7,761,400 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองสระแก้ว น้า 240 ลาดับที่ 5
(อย่ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาล)

จานวน

2,228,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:01

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อ จานวน
ระบายน้า คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อม
วางท่อระบายน้า คสล. โดยดาเนินการปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT CONCRETE
ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร นา 0.05
เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร นา 0.05
เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร นา 0.05
เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร นา 0.05
เมตร
รือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย
กว่า 900.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 350 ท่อน และบ่อพัก คสล
. จานวน 25 บ่อ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้าที่ 246 ลาดับที่ 3
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

น้า : 15/17

1,463,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:01

น้า : 16/17

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค
โครงการขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง จานวน
สระแก้ว
บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย 3
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 163 ลาดับที่ 73
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)
โครงการขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง จานวน
สระแก้วบริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 163 ลาดับที่ 73
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

230,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:01

โครงการขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง จานวน
สระแก้วบริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ( น้าโรงแรมทิพปุระ) ถึงถนน
สายเลี่ยงเมือง

น้า : 17/17

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ( น้าโรงแรม
ทิพปุระ) ถึงถนนสายเลี่ยงเมือง
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 163 ลาดับที่ 73
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)
โครงการขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง จานวน
สระแก้วบริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้า)
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจา น่ายระบบน้าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้า)
- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 163 ลาดับที่ 73
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

300,000 บาท

น้า : 1/2

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:52

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

45,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง นาดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 188 ลาดับที่ 4
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)

น้า : 2/2

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:57:52

โครงการพัฒนาแ ล่งนาเพื่อการเกษตรพอเพียง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ค่าอา ารว่าง นาดื่ม ค่าพา นะ ค่าที่พักสา รับการ
ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 190 ลาดับที่ 6
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 1/2

วันที่พิมพ : 10/7/2565 12:58:31

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 704,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

704,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

704,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

704,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการปลก ญ้าแฝก เพื่อการอนรักษดินและนา
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าปาย
โครงการ ค่าวัสดอปกรณในการจัดกิจกรรม ค่าเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอลสา รับ ผ้มาร่วมกิจกรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 186 ลาดับที่ 2
(อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง)

น้า : 2/2

วันที่พิมพ : 10/7/2565 12:58:31

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก
(อถล.)
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าวัสด อปกรณ
ต่างๆ ในการดาเนินงาน ค่าปาย ค่าอา ารว่าง ค่าอา าร ค่า
พา นะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเปนในการดาเนินงานตามโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมือง
สระแก้ว น้า 189 ลาดับที่ 5
(อย่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

700,000 บาท

น้า : 1/2

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:59:56

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 234,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

234,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

114,000 บาท

รวม

9,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

เงินเดือน ฝายประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆใ ้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ และเงินเพิ่มอื่นตามที่ระเบียบกฎ มายกา นด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาป ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎ มาย
กา นด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

น้า : 2/2

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 12:59:56

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ นังสือ
รือเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ของยานพา นะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบ รือ
ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สา รับยานพา นะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 1/32

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

คาชาระ นี งิน

1,869,900

คาชาระดอ บีย

143,800

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

958,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

40,000

งินสนับสนุน ิจ ารสถานีขน
สง รือ ิจ ารทา รือ

300,000

บียยังชีพผสงอายุ

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

19,149,600

บียยังชีพความพิ าร

3,921,600

บียยังชีพผป่วย อดส์

114,000

งินสารองจาย

300,000

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)
งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
งินบา น็จล จาง
ประจา

2,786,800

38,600
132,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 2/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาชาระ นี งิน

1,869,900

คาชาระดอ บีย

143,800

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

958,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

40,000

งินสนับสนุน ิจ ารสถานีขน
สง รือ ิจ ารทา รือ

300,000

บียยังชีพผสงอายุ

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

19,149,600

บียยังชีพความพิ าร

3,921,600

บียยังชีพผป่วย อดส์

114,000

งินสารองจาย

300,000

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)
งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
งินบา น็จล จาง
ประจา

2,786,800

38,600
132,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 3/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งิน องทุนบา น็จ
บานาญขาราช าร ( บ
ข.)

110,000

คาใชจายใน ิจ าร
จราจร

100,000

คาบารุงสมาคมองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

337,000

งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชน

223,800

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
(สปสช.)

500,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

งินชวยพิ ศษ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

30,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

10,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

10,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

954,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

312,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 4/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งิน องทุนบา น็จ
บานาญขาราช าร ( บ
ข.)

110,000

คาใชจายใน ิจ าร
จราจร

100,000

คาบารุงสมาคมองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

337,000

งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชน

223,800

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
(สปสช.)

500,000

งินชวยพิ ศษ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

30,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

10,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

10,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

954,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

312,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 5/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

312,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

342,000

2,376,000

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

8,922,600

1,190,000

16,048,360

2,688,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

442,800

21,300

1,178,400

170,400

67,200

งินประจาตาแ นง

460,800

18,000

85,200

212,400

85,200

คาจางล จางประจา

596,400

346,100

4,089,800

2,704,200

193,900

390,900

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง
งินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
คา บียประชุม

553,400

1,665,000

286,800

679,100

3,962,540

898,800

1,753,200

348,800

237,200

57,500

516,000

21,500

170,900

20,000

10,000

1,825,200
205,000
25,000

70,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 6/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

312,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
งบบุคลากร

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

2,376,000

2,893,700

33,961,860

67,200

1,947,300

งินประจาตาแ นง

103,200

964,800

คาจางล จางประจา

238,600

2,147,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

3,583,600

108,000

17,448,940

556,200

12,000

1,985,200

งินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
คา บียประชุม

1,825,200
20,000

9,000

524,900
25,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 7/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
90,000

80,000

924,000

22,800

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

188,800

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ

9,600

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

2,677,000

คา ชาบาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

13,000

20,000

204,000

144,000

54,000

34,000

46,700

59,600

29,000

35,000

2,808,000

731,100

8,737,520

664,000

15,000

25,000

15,000

5,000

20,000

105,600

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

ค่าใช้สอย

155,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาจัดซือพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม
และพวงมาลา

30,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

285,000

คาใชจายใน าร ลือ ตัง

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 8/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
คา ชาบาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

27,000

230,000

252,000

1,706,400

34,600

392,700

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

งบดาเนินงาน

9,600
840,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

ค่าใช้สอย

5,000

16,497,620
155,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาจัดซือพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม
และพวงมาลา
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร
คาใชจายใน าร ลือ ตัง

30,000

12,000

377,000
10,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 9/32

แผนงาน
คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม
โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
115,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

15,000

26,000

30,000

5,000

20,000

215,000

20,000

30,000

260,000

18,400

10,000
99,000

โครง ารฝึ ซอมดับ
พลิงและฝึ ซอมอพยพ
นีไฟอาคารสานั งาน
ทศบาล มืองสระแ ว

5,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ทั ษะปอง ัน ด็ จมนา

25,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,892,300

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟาจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

59,500

โครง ารอบรมใ ความ
รดานสุขาภิบาลอา าร

40,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 10/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

แผนงานการ
พาณิชย์

18,000

229,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000
10,000

210,000

20,000

882,400

โครง ารฝึ ซอมดับ
พลิงและฝึ ซอมอพยพ
นีไฟอาคารสานั งาน
ทศบาล มืองสระแ ว

5,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ทั ษะปอง ัน ด็ จมนา

25,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

10,892,300

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟาจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

59,500

โครง ารอบรมใ ความ
รดานสุขาภิบาลอา าร

40,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 11/32

แผนงาน
โครง ารใ ความชวย
ลือประชาชนดาน าร
สง สริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
โครง ารจัด ารขยะมล
ฝอย "จัง วัดสะอาด"

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

100,000

โครง ารประชุม
ประชาคมทองถิ่น พื่อ
ารจัดทาแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครง ารฝึ อบรม าร
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผสงอายุ

800,000

โครง ารฝึ อบรมสาย
ใยรั สานสัมพันธ์สราง
ความ ขมแข็งในครอบ
ครัว

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
ชุมชน

100,000

โครง ารพัฒนา ด็ และ
ยาวชน

20,000

โครง ารอบรมใ ความ
รดาน ารดแลสุขภาพ
และ ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิ าร

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 12/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารใ ความชวย
ลือประชาชนดาน าร
สง สริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครง ารจัด ารขยะมล
ฝอย "จัง วัดสะอาด"

100,000

โครง ารประชุม
ประชาคมทองถิ่น พื่อ
ารจัดทาแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครง ารฝึ อบรม าร
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผสงอายุ

800,000

โครง ารฝึ อบรมสาย
ใยรั สานสัมพันธ์สราง
ความ ขมแข็งในครอบ
ครัว

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
ชุมชน

100,000

โครง ารพัฒนา ด็ และ
ยาวชน

20,000

โครง ารอบรมใ ความ
รดาน ารดแลสุขภาพ
และ ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิ าร

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 13/32

แผนงาน
โครง ารออ นวย
บริ ารประชาชน คลื่อน
ที่
โครง ารแขงขัน ีฬา
ทศบาลจัง วัดสระแ ว
โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีลอย ระทง
โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีวันขึนปีใ ม
โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีวันสง รานต์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีแ ทียน
พรรษา
โครง าร ทศ าลดผี สือ
ปางสีดา
โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
โครง ารสงนั ีฬา ขา
แขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
โครง ารสมโภชศาล
ลั มืองจัง วัด
สระแ ว

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 14/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารออ นวย
บริ ารประชาชน คลื่อน
ที่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

30,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ทศบาลจัง วัดสระแ ว

100,000

100,000

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีลอย ระทง

50,000

50,000

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีวันขึนปีใ ม

50,000

50,000

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีวันสง รานต์

350,000

350,000

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีแ ทียน
พรรษา

50,000

50,000

โครง าร ทศ าลดผี สือ
ปางสีดา

60,000

60,000

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ

250,000

250,000

โครง ารสงนั ีฬา ขา
แขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

100,000

100,000

โครง ารสมโภชศาล
ลั มืองจัง วัด
สระแ ว

100,000

100,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 15/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารสืบสาน
ประ พณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น
โครง ารปรับปรุงผัง
มืองรวม มืองสระแ ว
โครง ารปล ญาแฝ
พื่อ ารอนุรั ษ์ดินและ
นา
ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

โครง ารฝึ อบรมและ
พัฒนาศั ยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรั ษ์โล
(อถล.)
โครง ารพัฒนา ลุม
ษตรอินทรีย์บาน
คลองจาน
โครง ารพัฒนาแ ลงนา
พื่อ าร ษตรพอ พียง
วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

162,500

15,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

18,000

15,000

วัสดุงานบานงานครัว

3,000

10,000

วัสดุ อสราง

20,000

40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

60,000

50,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

195,000

275,000

50,000
7,185,300

45,000

40,000

15,000

5,000

10,000

360,000

5,000

10,000

40,000

10,000

3,000

320,000

10,000

25,000

70,000

1,900,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 16/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

โครง ารสืบสาน
ประ พณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น
โครง ารปรับปรุงผัง
มืองรวม มืองสระแ ว

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

30,000

รวม

30,000

5,000

5,000

โครง ารปล ญาแฝ
พื่อ ารอนุรั ษ์ดินและ
นา

4,000

4,000

โครง ารฝึ อบรมและ
พัฒนาศั ยภาพอาสา
สมัครทองถิ่นรั ษ์โล
(อถล.)

700,000

700,000

โครง ารพัฒนา ลุม
ษตรอินทรีย์บาน
คลองจาน

30,000

30,000

โครง ารพัฒนาแ ลงนา
พื่อ าร ษตรพอ พียง

15,000

15,000

วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

40,000

352,500

400,000

453,000

วัสดุงานบานงานครัว

7,573,300

วัสดุ อสราง

400,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

150,000

20,000

623,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

381,000

60,000

2,936,000

510,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 17/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุคอมพิว ตอร์

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
10,000
280,000

วัสดุ าร ษตร

ค่าวัสดุ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000
25,000

50,000

4,000
140,000

35,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

200,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

200,000

วัสดุสารวจ

6,000

วัสดุจราจร

100,000

วัสดุ ารศึ ษา

50,000
60,000
20,000

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

60,000

วัสดุ ีฬา
คาไฟฟา

ค่าสาธารณูปโภค

650,000

55,000

500,000

210,000

170,000

40,000

คานาประปา คานาบาดาล

50,000

15,000

300,000

42,000

15,000

10,000

คาบริ ารโทรศัพท์

55,000

13,500

10,000

14,400

คาบริ ารไปรษณีย์

130,000
13,000

30,000

12,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

28,000

16,000

ครุภัณฑ์สานั งาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

าอีทางาน
ครื่องปรับอา าศ

3,000
91,000

259,100

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 18/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุคอมพิว ตอร์

40,000

585,000

วัสดุ าร ษตร

20,000

115,000

5,000

205,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
19,000

วัสดุ ครื่องแตง าย
ค่าวัสดุ

แผนงานการ
พาณิชย์

220,000

วัสดุสารวจ

6,000

วัสดุจราจร

100,000

วัสดุ ารศึ ษา

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

60,000

วัสดุ ีฬา

15,000

15,000

คาไฟฟา

20,000

1,645,000

คานาประปา คานาบาดาล

10,000

442,000

คาบริ ารโทรศัพท์

92,900

คาบริ ารไปรษณีย์

130,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม
คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

3,300

134,300
28,000

ครุภัณฑ์สานั งาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

าอีทางาน
ครื่องปรับอา าศ

3,000
350,100

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 19/32

แผนงาน
ชุดโซฟารับแข

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

110,000

ต ล็ บาน ลื่อน ระจ

27,300

โตะทางาน ล็ พรอม
ระจ

39,500

15,800

79,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
รถจั รยานยนต์

43,500

รถบรรทุ (ดี ซล)

1,176,000

รถยนต์ตรวจ ารณ์

1,529,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องผสมสัญญาณ
สียง (Mixer)

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายวีดีโอ

25,000

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค
ตอร์

49,900

49,900

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์
ไฟฟา

45,000

45,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนค
บุค

180,000
22,000

44,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 20/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

ชุดโซฟารับแข

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
110,000

ต ล็ บาน ลื่อน ระจ

27,300

โตะทางาน ล็ พรอม
ระจ

134,300

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
รถจั รยานยนต์

43,500

รถบรรทุ (ดี ซล)

1,176,000

รถยนต์ตรวจ ารณ์

1,529,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องผสมสัญญาณ
สียง (Mixer)

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายวีดีโอ

25,000

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค
ตอร์

99,800

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์
ไฟฟา

90,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนค
บุค

60,000

284,000
22,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 21/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บุ

22,000

ครื่องพิมพ์

75,000

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์
(Ink Tank Printer)
ครื่องสารองไฟฟา
ลองวงจรปิด CCTV
าอีสานั งาน

15,000

8,000
15,000

5,000
500,000
9,800

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครง ารจัดซือนวัต
รรมทาง ารศึ ษา พื่อ
ขับ คลื่อน ารจัด าร
รียนรสะ ต็มศึ ษา
สา รับโรง รียน ทศบาล
1 ( นอง ะพออนุสรณ์)
และโรง รียน ทศบาล 2
(บานลัด ะสัง)

1,104,480

โครง ารปรับปรุง อง
ปฏิบัติ ารทางภาษา
(Smart Sound Lab)
โรง รียน ทศบาล 2
(บานลัด ระสัง)

1,320,000

ครุภัณฑ์สนาม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 22/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บุ

22,000

ครื่องพิมพ์

90,000

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์
(Ink Tank Printer)
ครื่องสารองไฟฟา
ลองวงจรปิด CCTV
าอีสานั งาน

8,000
5,000

25,000
500,000
9,800

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครง ารจัดซือนวัต
รรมทาง ารศึ ษา พื่อ
ขับ คลื่อน ารจัด าร
รียนรสะ ต็มศึ ษา
สา รับโรง รียน ทศบาล
1 ( นอง ะพออนุสรณ์)
และโรง รียน ทศบาล 2
(บานลัด ะสัง)

1,104,480

โครง ารปรับปรุง อง
ปฏิบัติ ารทางภาษา
(Smart Sound Lab)
โรง รียน ทศบาล 2
(บานลัด ระสัง)

1,320,000

ครุภัณฑ์สนาม

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 23/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ครื่อง ลนสนาม ด็ ลน
(บาน รรษา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

114,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องพน มอ ควัน
รถบรรทุ ขยะ แบบอัด
ทาย

59,000
2,500,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่องตัด ญา แบบขอ
แข็ง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

38,000

ผามานพรอมอุป รณ์

70,000

พัดลมอุตสา รรม

3,600

ครื่องขยาย สียงพรอม
อุป รณ์
พัดลมติดผนัง
ครุภัณฑ์ ีฬา
ลวิ่งไฟฟา
รถบรรทุ (ดี ซล) แบบ
ดับ บิลแค็บ
สัญญาณไฟ ระพริบ
ครุภัณฑ์ อสราง
รถตั นาขุด ลัง
ครุภัณฑ์โรงงาน

100,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

นา : 24/32

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

ครื่อง ลนสนาม ด็ ลน
(บาน รรษา)

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

114,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องพน มอ ควัน

59,000

รถบรรทุ ขยะ แบบอัด
ทาย

2,500,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องตัด ญา แบบขอ
แข็ง

38,000

ผามานพรอมอุป รณ์

70,000

พัดลมอุตสา รรม

3,600

ครื่องขยาย สียงพรอม
อุป รณ์
พัดลมติดผนัง

100,000
8,000

8,000

130,000

130,000

ครุภัณฑ์ ีฬา
ลวิ่งไฟฟา
รถบรรทุ (ดี ซล) แบบ
ดับ บิลแค็บ
สัญญาณไฟ ระพริบ

850,000

850,000

75,000

75,000

3,800,000

3,800,000

ครุภัณฑ์ อสราง
รถตั นาขุด ลัง
ครุภัณฑ์โรงงาน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 25/32

แผนงาน
ครื่อง จีย (ขนาด 4 นิว)
ครื่อง จีย (แบบมือถือ)
ขนาด 9 นิว

ค่าครุภัณฑ์

สวาน ระแท
สวาน ระแท (แบบไร
สาย)
สวานไฟฟา
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน ฉลิมพระ ีย
รติ ร.9 ซอย 2

งบลงทุน

โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน ทศบาล 26
ซอย 8
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน ทศบาล
33/1 ซอย 1 (ซอย
สานั งานที่ดินจัง วัด
สระแ ว)
โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน นองปรือ
แย ซอย 2 ชื่อมซอย
2/1

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

นา : 26/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ครื่อง จีย (ขนาด 4 นิว)

7,000

7,000

ครื่อง จีย (แบบมือถือ)
ขนาด 9 นิว

6,400

6,400

สวาน ระแท

6,500

6,500

15,000

15,000

5,000

5,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน ฉลิมพระ ีย
รติ ร.9 ซอย 2

363,000

363,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน ทศบาล 26
ซอย 8

288,000

288,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน ทศบาล
33/1 ซอย 1 (ซอย
สานั งานที่ดินจัง วัด
สระแ ว)

214,000

214,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. ถนน นองปรือ
แย ซอย 2 ชื่อมซอย
2/1

370,000

370,000

สวาน ระแท (แบบไร
สาย)
สวานไฟฟา
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 27/32

แผนงาน
โครง าร อสรางถนน
คสล.ถนน ทศบาล 18
(แย บานดาบ ด)
โครง าร อสรางถนน
คสล.ถนน นองน ขา
ซอย 22 (ตอจา ถนน
ดิม)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางอาคาร
ปอง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ทศบาล
มืองสระแ ว
โครง ารปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT
CONCRETE พรอมวาง
ทอระบายนา คสล.
ถนน ทศบาล 6 ซอย 6
(โรง รียนอนุบาล
จิตละมุน)
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

นา : 28/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง าร อสรางถนน
คสล.ถนน ทศบาล 18
(แย บานดาบ ด)

427,000

427,000

โครง าร อสรางถนน
คสล.ถนน นองน ขา
ซอย 22 (ตอจา ถนน
ดิม)

625,000

625,000

โครง าร อสรางอาคาร
ปอง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ทศบาล
มืองสระแ ว

2,228,600

2,228,600

โครง ารปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT
CONCRETE พรอมวาง
ทอระบายนา คสล.
ถนน ทศบาล 6 ซอย 6
(โรง รียนอนุบาล
จิตละมุน)

1,463,000

1,463,000

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 29/32

แผนงาน
โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณแย ถนน ฉลิม
พระ ียรติ ร.9 ซอย 3

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณถนน ทศบาล 31
ซอย 1
โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณแย ถนน
ทศบาล 10 ( นา
โรงแรมทิพปุระ) ถึง
ถนนสาย ลี่ยง มือง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

นา : 30/32

แผนงาน
โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

160,000

160,000

โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณถนน ทศบาล 31
ซอย 1

230,000

230,000

โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณแย ถนน
ทศบาล 10 ( นา
โรงแรมทิพปุระ) ถึง
ถนนสาย ลี่ยง มือง

350,000

350,000

บริ วณแย ถนน ฉลิม
พระ ียรติ ร.9 ซอย 3

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 13:04:53

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

นา : 31/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณแย ถนน
ทศบาล 6 (ซอยสวน
นา)
งินอุด นุนสวนราช าร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุด นุนโรง รียน
อนุบาล มืองสระแ ว

1,008,000

งินอุด นุนโรง รียน
อนุบาลวัดสระแ ว

9,340,800

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข
รวม

420,000
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

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

นา : 32/32
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน
โครง ารขยาย ขต
จา นายระบบนา
ประปาภายใน ขต
ทศบาล มืองสระแ ว
บริ วณแย ถนน
ทศบาล 6 (ซอยสวน
นา)

แผนงานการ
พาณิชย์

300,000

รวม

300,000

งินอุด นุนสวนราช าร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุด นุนโรง รียน
อนุบาล มืองสระแ ว

1,008,000

งินอุด นุนโรง รียน
อนุบาลวัดสระแ ว

9,340,800

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข
รวม

420,000
1,333,000

22,148,900

749,000

234,000

179,700,000

หน้า : 1/2

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.24.35

คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับ
หมวดรายได้
ค่าบริการสถานีขนส่ง
ค่าบริการห้องสุขา
ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า
ค่าบริการอื่นๆ
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยอื่นๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าจาหน่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายได้อื่นๆ
รวมรายรับ

รายรับจริง
ปี 2563

รายรับจริง
ปี 2564

ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2565
ปี 2566

581,998.00
0.00
40,000.00
2,830.29
0.00

208,572.00
0.00
25,000.00
617.23
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349,398.00
0.00
974,226.29

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
751,258.00 614,000.00 589,000.00
0.00
0.00
0.00
985,447.23 984,000.00 959,000.00

300,000.00 300,000.00
0.00
0.00
60,000.00 60,000.00
10,000.00 10,000.00
0.00
0.00

หน้า : 2/2

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.24.35

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายจ่าย

รายจ่ายจริง

รายจ่ายจริง

ประมาณการ ประมาณการ

งบกลาง

ปี 2563
25,535.00

ปี 2564
13,481.00

ปี 2565
25,000.00

งบบุคลากร

519,420.00

399,420.00

399,500.00 399,500.00

งบดาเนินงาน

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

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

972,274.81

837,746.00

รวมรายจ่าย

ปี 2566
20,000.00

984,000.00 959,000.00

วันที่พิมพ์ : 17/6/2565 14:05:20

น้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จัง วัดสระแก้ว
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 959,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 959,000 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

589,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา
ค่าบริการสถานที่จา น่ายสินค้า
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา
ค่าบริการอื่น ๆ
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

หน้า : 1/3

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.25.05

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 959,000 บาท แยกเป็น
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
งบเฉพาะกิจการ
งบบุคลากร เป็นเงิน 399,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มต่างๆ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จานวน 3 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจาปี สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
บทบัญญัติแห่งกฏหมายที่มีสิทธิได้รับตามพระราชกฤษฏีกาเบี้ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีคาสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

รวม
รวม
รวม
จานวน

959,000
399,500
399,500
354,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

45,500 บาท

รวม
รวม
จานวน

539,500 บาท
208,500 บาท
500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

207,000 บาท

หน้า : 2/3

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.25.05

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
(ค่าน้าดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ฯลฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้าดื่มสาหรับประชาชน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

รวม
จานวน

106,000 บาท
100,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

34,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

หน้า : 3/3

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.25.05

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้องฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดสระแก้ว
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
ตามอัตราที่กาหนด

จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

191,000 บาท
130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.42.38

คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

รายรับจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

หมวดรายได้
ดอกเบี้ยรับจำนำ
9,114,317.50 8,252,413.00 10,300,000.00 10,000,000.00
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุดจำนำ
2,064,929.00 1,591,155.00 2,000,000.00 1,800,000.00
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
22,726.65
31,484.75
10,000.00
10,000.00
รำยได้เบ็ดเตล็ด
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
หมวดรายได้อื่น
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
1,253,341.50 1,472,614.07 2,100,000.00 2,100,000.00
ทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล
1,880,012.24 2,208,921.11 3,500,000.00 3,500,000.00
ร้อยละ 50
บำเหน็จรำงวัล 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
รายจ่าย
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ประมาณการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,726,857.28 1,445,689.37 2,230,000.00 1,900,000.00
1,071,327.00 1,197,600.00 1,460,000.00 1,750,000.00
587,685.08
777,455.94 1,266,800.00 1,295,800.00
28,100.00
56,370.00
68,100.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,334,907.48 7,428,070.36 7,071,000.00 7,065,000.00
9,748,876.84 10,905,185.67 12,095,900.00 12,060,800.00

วันที่พิมพ์ : 10/7/2565 15.24.40

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,811,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 11,811,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ
ประมำณกำรรำยรับโดยคำนวณจำกดอกเบี้ยรับจำนำของปีที่ผ่ำนมำ
เป็นเกณฑ์
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุดจำนำ
ประมำณกำรรำยรับโดยคำนวณจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
ของปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
ประมำณกำรรำยรับจำกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรของปีที่ผ่ำนมำ
เป็นเกณฑ์
รำยได้เบ็ดเตล็ด
ประมำณกำรรำยรับจำกรำยได้เบ็ดเตล็ดของปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์
รายได้อื่น เป็นเงิน 7,000,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีที่ผ่ำนมำ
ทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล ร้อยละ 50
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีที่ผ่ำนมำ
บำเหน็จรำงวัล ร้อยละ 20
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีที่ผ่ำนมำ

จำนวน 10,000,000 บำท

จำนวน

1,800,000 บำท

รวม
จำนวน

10,000 บำท
10,000 บำท

จำนวน

1,000 บำท

จำนวน

2,100,000 บำท

จำนวน

3,500,000 บำท

จำนวน

1,400,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,060,800 บาท แยกเป็น
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
งบเฉพาะกิจการ
รวม 12,060,800 บาท
งบกลาง
ค่าชาระดอกเบี้ย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ปีที่ 4
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลเดือนละ
5,000 บาท ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประจาตาแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจาสถานธนานุบาล และเงิน
ปรับปรุง หรือเลื่อนขั้นของลูกจ้างประจาสถานธนานุบาล
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจาสถานธนานุบาล
เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

รวม 1,900,000 บาท
จานวน 1,700,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม 1,750,000 บาท
รวม 1,750,000 บาท
จานวน
60,000 บาท

จานวน

1,640,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนา
นุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทน
สาหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- เพื่อจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ ตามหนังสือสานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์รับจานาที่เก็บรักษา
ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว1509
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
เงินสมทบเงินสะสม
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10%
10 % ของค่าจ้างประจา เป็นไปตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยเงินสะสมและสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล
พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
อาหารประจาวันทาการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549

รวม 1,295,800 บาท
รวม 752,800 บาท
จานวน
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

164,000 บาท

จานวน

132,000 บาท
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการ
จาหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/
ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนในการตรวจสอบทรัพย์รับจานาที่เก็บรักษา และการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ
ค่าจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทาเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชี
การเงินของสถานธนานุบาล และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของสถานธนานุบาล
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล

จานวน

16,800 บาท

รวม

305,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

รวม
จานวน

154,000 บาท
130,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรับรองผู้มาเยี่ยมเยือนสถานธนานุบาล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สถานธนานุบาล เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ให้ใช้งานได้อย่างปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง สมุด แฟ้ม น้าดื่มสาหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สาหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

รวม
จานวน

2,000 บาท
2,000 บาท

รวม
จานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
จานวน

121,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

60,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
รวม 117,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน
85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร
ต่างๆ ของสถานธนานุบาล
งบลงทุน
รวม
50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
50,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
50,000 บาท
ค่าจัดซื้อสัญญาณกันขโมยพร้อมติดตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณกันขโมย จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
เป็นระบบกันขโมยแบบไร้สาย มีกล่องควบคุมหลักรองรับอินเตอร์เน็ต
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
งบรายจ่ายอื่น
รวม 7,065,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม 7,065,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ
จานวน
65,000 บาท
สาหรับจ่ายให้แก่สานักงาน จ.ส.ท
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
จานวน 2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วนาไปทานุบารุงท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากกาไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
จานวน 3,500,000 บาท
เพื่อจัดสรรเป็นทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกาไร
สุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
จานวน 1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัล ให้สานักงาน จ.ส.ท. จังหวัด
เทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกาไรสุทธิของปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

