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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลสระแก้ว

อําเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแก้ว

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
สระแก้วอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสระแก้วจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,869,087.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,919,917.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,796,062.92 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 69,072.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 1,793,234.63 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 19,574,255.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 38,917.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 61,983.78 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 61,030.72 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 110,708.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,600.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,022,798.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,258,218.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 15,776,427.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,918,438.15 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,651,350.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,302,107.59 บาท

งบลงทุน จํานวน 369,400.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 535,132.12 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 93,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสระแก้ว
อําเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 40,163.65 37,600.00 101,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 126,731.00 168,600.00 130,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 104,175.21 76,500.00 65,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 98,075.00 80,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,300.00 13,000.00 23,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 374,444.86 375,700.00 469,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,943,839.60 14,441,900.00 14,910,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,943,839.60 14,441,900.00 14,910,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,892,505.00 9,067,400.00 8,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,892,505.00 9,067,400.00 8,500,000.00

รวม 21,210,789.46 23,885,000.00 23,880,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,219,135.42 4,933,178.00 5,541,554.00

งบบุคลากร 6,425,340.00 9,803,760.00 9,973,980.00

งบดําเนินงาน 5,189,976.85 6,478,062.00 6,858,866.00

งบลงทุน 489,400.00 1,976,000.00 1,055,600.00

งบเงินอุดหนุน 234,000.00 694,000.00 450,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,557,852.27 23,885,000.00 23,880,000.00

รวม 16,557,852.27 23,885,000.00 23,880,000.00



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแก้ว

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
สระแก้วอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสระแก้วจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,869,087.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,919,917.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,796,062.92 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 69,072.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 1,793,234.63 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 19,574,255.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 38,917.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 61,983.78 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 61,030.72 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 110,708.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,600.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,022,798.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,258,218.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 15,776,427.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,918,438.15 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,651,350.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,302,107.59 บาท

งบลงทุน จํานวน 369,400.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 535,132.12 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 93,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลสระแก้ว

อําเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลสระแก้ว

อําเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,789,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 447,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,693,026

แผนงานสาธารณสุข 276,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,757,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,025,600

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5,541,554

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,880,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,546,560 0 7,546,560

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,921,920 0 4,921,920

งบดําเนินงาน 4,018,000 125,000 4,143,000

    ค่าตอบแทน 111,000 25,000 136,000

    ค่าใช้สอย 3,257,000 100,000 3,357,000

    ค่าวัสดุ 380,000 0 380,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 0 270,000

งบลงทุน 60,000 0 60,000

    ค่าครุภัณฑ์ 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 11,664,560 125,000 11,789,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 387,200 60,000 447,200

    ค่าตอบแทน 95,000 0 95,000

    ค่าใช้สอย 292,200 60,000 352,200

                                             รวม 387,200 60,000 447,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสระแก้ว

อําเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,641,360 0 1,641,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,641,360 0 1,641,360

งบดําเนินงาน 195,000 636,666 831,666

    ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000

    ค่าใช้สอย 110,000 396,580 506,580

    ค่าวัสดุ 50,000 225,486 275,486

    ค่าสาธารณูปโภค 0 14,600 14,600

งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000

    เงินอุดหนุน 0 220,000 220,000

                                             รวม 1,836,360 856,666 2,693,026

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 106,000 106,000

    ค่าใช้สอย 46,000 46,000

    ค่าวัสดุ 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000

    เงินอุดหนุน 170,000 170,000

                                             รวม 276,000 276,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 786,060 0 0 786,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 786,060 0 0 786,060

งบดําเนินงาน 160,000 25,000 786,000 971,000

    ค่าตอบแทน 95,000 0 0 95,000

    ค่าใช้สอย 30,000 0 786,000 816,000

    ค่าวัสดุ 35,000 25,000 0 60,000

                                             รวม 946,060 25,000 786,000 1,757,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 70,000 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 50,000 150,000 200,000

    ค่าใช้สอย 10,000 150,000 160,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                                             รวม 50,000 150,000 200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 995,600 995,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 995,600 995,600

                                             รวม 1,025,600 1,025,600



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,541,554 5,541,554

    งบกลาง 5,541,554 5,541,554

                                             รวม 5,541,554 5,541,554



    จ.ส.อ. วรนิ หวานเสนาะ

                   นายกเทศมนตรีต าบลสระแกว้

                ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่

เทศบญัญตัิ

เทศบาล มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตั ิขึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสระแกว้ และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดั

ขอนแกน่

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิ น้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสระแกว้

อ าเภอเปือยน้อย  จงัหวดัขอนแกน่

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2563  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 23,880,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวม  

          ท ัง้สิน้ 23,880,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,789,560

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 447,200

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 2,693,026

แผนงานสาธารณสขุ 276,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,757,060

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,025,600

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 5,541,554

ขอ้ 7. ใหป้ลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลสระแกว้ มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 23,880,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ ยอดรวม

                               ประกาศ ณ วนัที ่17 กนัยายน 2562

(วรนิ   หวานเสนาะ)

รวมรายจ่าย 0

ขอ้ 6. ใหป้ลดัเทศบาล ปฏตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลสระแกว้ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห ้           

        เป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิของเทศบาลต าบล

(ทวี  บญุช่วย)

   นายอ าเภอเปือยน้อย ปฏบิตัริาชการแทน

 ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที่

เห็นชอบ

                                      พ.อ.อ. ทวี  บญุช่วย



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลสระแก้ว

อําเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 23,880,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 101,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 60,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 32,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 130,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 65,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,910,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,060,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 360,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสระแก้ว
อําเภอ เปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,131.00 7,005.00 7,708.00 7,000.00 14.29 % 8,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 26,053.75 31,359.50 31,755.65 30,000.00 6.67 % 32,000.00

     ภาษีป้าย 400.00 400.00 400.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 180.00 60.00 300.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีอากร 33,764.75 38,824.50 40,163.65 37,600.00 101,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 485.00 727.50 500.00 60.00 % 800.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 240.00 40.00 587.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 35,310.00 35,000.00 34,910.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 3,500.00 3,700.00 0.00 37,000.00 -91.89 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 103,000.00 82,900.00 68,800.00 75,000.00 6.67 % 80,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 740.00 200.00 260.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,980.00 3,280.00 4,060.00 4,000.00 -87.50 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 299,088.00 5,458.00 3,500.00 5,000.00 -30.00 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 7,500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 3,500.00 2,800.00 6,900.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 405.00 206.00 426.50 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 60.00 62.00 60.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 500.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 457,323.00 140,131.00 126,731.00 168,600.00 130,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 68,743.56 74,344.43 97,275.21 65,000.00 -7.69 % 60,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 19,800.00 11,000.00 6,900.00 11,500.00 -56.52 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 88,543.56 85,344.43 104,175.21 76,500.00 65,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 100,877.00 85,627.00 98,075.00 80,000.00 87.50 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 100,877.00 85,627.00 98,075.00 80,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 16,200.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 13,560.00 10,310.00 5,300.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,760.00 12,310.00 5,300.00 13,000.00 23,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 408,965.22 628,349.99 432,518.32 700,000.00 0.00 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,157,306.63 10,401,259.56 10,655,202.64 10,500,000.00 1.90 % 10,700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 952,255.19 1,056,095.31 1,014,948.46 1,200,000.00 -11.67 % 1,060,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 44,363.75 45,385.00 60,582.53 66,900.00 19.58 % 80,000.00

     ภาษีสุรา 395,718.41 440,961.34 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 851,678.55 1,062,664.96 1,534,846.39 1,600,000.00 18.75 % 1,900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 13,230.90 18,629.12 14,005.75 25,000.00 62.00 % 40,500.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 69,634.63 63,564.82 42,360.51 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 184,284.00 213,757.00 189,375.00 250,000.00 44.00 % 360,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,077,437.28 13,930,667.10 13,943,839.60 14,441,900.00 14,910,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 2,788,851.00 6,745,102.00 6,892,505.00 9,067,400.00 -6.26 % 8,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 2,788,851.00 6,745,102.00 6,892,505.00 9,067,400.00 8,500,000.00

รวมทุกหมวด 16,576,556.59 21,038,006.03 21,210,789.46 23,885,000.00 23,880,000.00

หน้า : 2/2วันที่พิมพ์ : 16/8/2562  09:54:21
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 23,880,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

 แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป 11,664,560 บำท

เทศบำลต ำบลสระแก้ว

อ ำเภอ เปือยน้อย   จงัหวดัขอนแก่น

งบบุคลำกร 7,546,560 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,624,640 บำท

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหก้บั

          ก)  นำยกเทศมนตรี เดอืนละ 27,600 บำท รวม  12  เดอืน 

               เป็นเงนิ 331,200 บำท   

          ข) รองนำยกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 15,180 บำท ตอ่เดอืน 

               รวม 12  เดอืน  เป็นเงนิ 364,320 บำท  

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งใหก้บั

           ก)  นำยกเทศมนตรี เดอืนละ 4,000 บำท รวม 12 เดอืน  

                เป็นเงนิ 48,000  บำท

           ข)  รองนำยกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 3,000 บำท/เดอืน

                รวม 12  เดอืน เป็นเงนิ 72,000  บำท  

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพเิศษใหก้บั

           ก)  นำยกเทศมนตรี เดอืนละ 4,000 บำท  รวม 12 เดอืน 

                 เป็นเงนิ 48,000 บำท

           ข)  รองนำยกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 3,000 บำท/เดอืน 

                 รวม 12  เดอืน  เป็นเงนิ 72,000 บำท  

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี 198,720 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้ก่

       ก) เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 1 คน เดอืนละ 9,660 บำท 

            รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ 115,920 บำท 

       ข) ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน1 คนๆ เดอืนละ 6,900 บำท 

            รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ  82,800  บำท   

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,490,400 บำท

      ก) ประธำนสภำเทศบำล เดอืนละ 15,180 บำท รวม 12 เดอืน          

            เป็นเงนิ 182,160 บำท  

      ข) รองประธำนสภำเทศบำล 1 คน เดอืนๆละ 12,420 บำท 

            รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ 149,040 บำท

      ค) สมำชกิสภำเทศบำล 10 คน เดอืนๆละ 9,660 บำท 

            รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ 1,159,200 บำท 
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เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,921,920 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 4,397,040 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังำนเทศบำล

และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี 

โดยจำ่ยใหก้บัพนกังำนเทศบำล ไดแ้ก่

    (ส ำนกัปลดัเทศบำล)

        1. ปลดัเทศบำล

        2. รองปลดัเทศบำล

        3. หวัหน้ำส ำนกัปลดั (วำ่ง)

        4. นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน

        5. นกัพฒันำชุมชน

        6. นกัทรพัยำกรบคุคล

        7. นกัจดักำรงำนท ั่วไป

        8. เจำ้พนกังำนธุรกำร

        9. เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

       (กองคลงั)

        1. ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั

        2.นกัวชิำกำรเงนิและบญัชี

        3. เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได้

        4. เจำ้พนกังำนพสัดุ

        

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 95,760 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ครองชีพช ั่วครำวและเงนิเพิม่อืน่ๆ

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล (ส ำนกัปลดัเทศบำล)

210,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งพนกังำน  ดงัน้ี  

1) เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กป่ลดัเทศบำล 

    (นกับรหิำรงำนทอ้งถิน่ระดบักลำง) จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 

2) เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กร่องปลดัเทศบำล 

    (นกับรหิำรงำนทอ้งถิน่ระดบัตน้ ) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

3) เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กห่วัหน้ำส ำนกัปลดัเทศบำล

    (นกับรหิำรงำนท ั่วไป ประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้) 

    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

4) เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กผู่อ้ ำนวยกำรกองคลงั

    (นกับรหิำรงำนคลงั ประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้) 

    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

  

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 219,120 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งพรอ้มท ัง้

ปรุบปรุงคำ่ตอบแทนท ัง้ประเภทพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ

พนกังำนจำ้งท ั่วไป และพนกังำนจำ้งผูเ้ชีย่วชำญพเิศษ
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งบด ำเนินงำน 4,018,000 บำท

คำ่ตอบแทน 111,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมกำรจดัซ้ือ /จดัจำ้ง 

โครงกำรตำ่ง ๆ ทีม่กีำรประกำศสอบรำคำหรือประกวดรำคำ 

    

คำ่เบีย้ประชุม 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำลทีส่ภำเทศบำลมอบหมำยให้

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสมยัประชุม และนอกสมยัประชุมคร ัง้ละ 250 บำท /คร ัง้ 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำน

เทศบำลและพนกังำนจำ้งเทศบำล ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำ

รำชกำรปกตหิรือวนัหยุดรำชกำร 

คำ่เชำ่บำ้น 36,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

รองปลดัเทศบำล (นกับรหิำรงำนทอ้งถิน่ระดบัตน้)

จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล พนกังำน

จำ้ง ผูบ้รหิำรและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิคำ่เลำ่เรียนศกึษำบตุร ตำมระเบยีบ

กฎหมำยก ำหนดไว ้

คำ่ใช้สอย 3,257,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 2,552,000 บำท

1. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือหรือจดัท ำวำรสำร สิง่ตพีมิพ์และอืน่ๆ 

    ทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จำ่ยไว ้ 10,000 บำท  

2. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัท ำป้ำยโฆษณำเผยแพร ่หรือป้ำยผำ้ลนิิน

    ในชว่งงำน เทศกำลปีใหม ่เทศกำลสงกรำนต์

     และกจิกำรเทศบำลอืน่ๆ

      ต ัง้จำ่ยไว ้20,000 บำท 

3. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรดแูลรกัษำสถำนที่

    รำชกำรและกจิกำร เทศบำลอืน่ๆ 

   ต ัง้จำ่ยไว ้2,484,000 บำท

4. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำร

    เพือ่ใชใ้นกจิกำร ของเทศบำล ถำ่ยส ำเนำแบบส ี/ ขำวด ำ

    ต ัง้จำ่ยไว ้38,000 บำท
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รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 60,000 บำท

1.  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรองบคุคลหรือคณะบคุค

     ลทีม่ำตรวจงำน หรือตรวจนิเทศก์งำนของเทศบำลต ำบล

     ต ัง้จำ่ยไว ้ 20,000 บำท   

2. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำ

    เทศบำลต ำบลสระแกว้ และประชุมคณะกรรมกำร

    กจิกำรเทศบำลและกำรประชุมคณะ กรรมกำร

    ในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ และกจิกำรอืน่

    ทีเ่ป็นประโยชน์ ต ัง้จำ่ยไว ้20,000  บำท 

3. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนวนัส ำคญัของทำงรำชกำร

    งำนรำชพธีิ งำนรฐัพธีิ  ต ัง้จำ่ยไว ้ 20,000  บำท  

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ 300,000 บำท

นำยกเทศมนตรีต ำบลสระแกว้ สมำชกิสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้

และกำรเลือกต ัง้ซอ่ม อกีท ัง้ใหค้วำมรว่มมอืและสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบั

กำรเลือกต ัง้ระดบัชำต ิและระดบัทอ้งถิน่ เชน่ คำ่ตอบแทนกรรมกำร และคำ่

วสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจดักำรเลือกต ัง้ ฯลฯ

2. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 130,000 บำท

ในรำชอำณำจกัรส ำหรบัเป็นคำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่ลงทะเบยีน  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  ในกำรเดนิทำง ไปรำชกำรหรือกำร

ฝึกอบรมสมัมนำของ พนกังำนเทศบำล และพนกังำนจำ้ง 

3. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรจดัท ำเวทีประชำคมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 15,000 บำท

ปรบัปรุงแกไ้ข และเพิม่เตมิแผนพฒันำทอ้งถิน่

4. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรฝึกอบรมพฒันำบคุลำกรและศกึษำดงูำน  เพือ่

เพิม่ประสทิธภิำพของผูบ้รหิำร สมำชกิสภำทอ้งถิน่ และพนกังำนเทศบำลต ำบล

สระแกว้

100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมและปรบัปรุงทรพัย์สนิตำ่งๆ ของเทศบำล

ต ำบลและกจิกำรประปำหมูบ่ำ้นเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดำ้มปกต ิ เชน่ วสัด ุ

อปุกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบหรือในกจิกำรของเทศบำล  

คำ่วสัดุ 380,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดสุิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ ในส ำนกังำนเทศบำล เชน่ 

กระดำษ แฟ้ม สมดุ  ปำกกำดนิสอ ยำงลบ หมกึผงเครือ่งถำ่ยเอกสำร 

และน ้ำดืม่เพือ่บรกิำรประชำชนทีม่ำตดิตอ่รำชกำร และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือแปรง ไมก้วำด เขง่ สบู ่ผงซกัผอก น ้ำยำดบักลิน่ถว้ย

ชำม ถำด มดี แกว้น ้ำจำนรอง กระตกิน ้ำแข็ง กระตกิน ้ำรอ้น มดี ถำด เตำ

แกส กระทะไฟฟ้ำฯลฯ
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วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือแบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงในสำยไมล์ เพลำ ตลบัลูกปืน 

น ้ำมนัเบรก หมอ้น ้ำรถยนต์เบำะรถยนต์  ฟิล์มกรอกแสง  เข็มขดันิรภยั และ

อะไหลเ่ครือ่งยนต์ตำ่งๆ  แมแ่รง  กุญแจปำกตำย สญัญำณ

ฟกระพรบิสญัญำณไฟฉุกเฉิน  กรวยจรำจร  ฯลฯ 

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัจำรบ ีน ้ำมนัเครือ่ง 

ฯลฯ 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์เชน่ หมกึคอมพวิเตอร์แผน่ดสิก์ 

โปรแกรมและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชค้อมพวิเตอร์

คำ่สำธำรณูปโภค 270,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำนกังำนเทศบำลและคำ่ไฟฟ้ำกจิกำรอืน่ๆ ของ

เทศบำลต ำบลสระแกว้

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่เลขหมำยโทรศพัท์ในกำรใชบ้รกิำรโทรศพัท์ในส ำนกังำน

เทศบำลต ำบลสระแกว้ 

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย์ โทรเลข ธนำณตัคิำ่จดัซ้ือดวงตรำไปรษณีย์ 

คำ่ลงทะเบยีน ในกำรตดิตอ่สือ่สำร  ในกจิกำรของเทศบำลต ำบลสระแกว้

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่คูส่ำยอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใหบ้รกิำรแกเ่ด็กนกัเรียนนกัศกึษำ 

และประชำชนท ั่วไปทีม่ำใชบ้รกิำรพรอ้มท ัง้คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตอ่อำยุพ้ืนทีเ่ก็บ

ขอ้มลูเว็ปไซด์ในกำรปรบัปรุงและดแูลระบบเว็ปไซต์ 

งบลงทุน 60,000 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 60,000 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีท้ ำงำนส ำหรบัพนกังำนเทศบำล 4,000 บำท

(ประเภทบรหิำรทอ้งถิน่ระดบักลำง) จ ำนวน 1 ตวั

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือชุดรบัแขก 7,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จดัซ้ือชุกรบัแขก (โชฟำ) พรอ้มโตะ๊กลำงจ ำนวน 1 ชุด

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนพรอ้มเกำ้อี 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน พรอ้มเกำ้อีส้ ำหรบัผูบ้รหิำร จ ำนวน 2 ชุด

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเครือ่งตดัหญำ้ 12,000 บำท

ใชใ้นกจิกำรของเทศบำลต ำบลสระแกว้ 



จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1.  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบัส ำนกังำน            

  (ขนำดหน้ำจอ ไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว)

      คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 

 ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) 

 มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.1 GHz หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 

 หรือดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 4 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

  ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State

  Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB 

  จ ำนวน 1 หน่วย

- มDีVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวน

 ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่

 ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์

- มจีอแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย

17,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 40,000 บำท

เงนิอุดหนุน 40,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนสว่นรำชกำร 40,000 บำท

1.อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเปือยน้อย

  โครงกำรจดังำนรำชรฐัพธีิ รฐัพธีิเฉลมิพระเกียรต ิฯ

  ต ัง้จำ่ยไว ้ 20,000 บำท 

     

2. อดุหนุนเทศบำลต ำบลเปือยน้อย ตำมโครงกำร

    คำ่ใชจ้ำ่ยศนูรย์ปฏบิตักิำรรว่มในกำรชว่ยเหลือ

    ประชำชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ระดบัอ ำเภอ 

    ต ัง้จำ่ยไว ้ 20,000  บำท
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งบด ำเนินงำน 125,000 บำท

บำท125,000งำนบรหิำรงำนคลงั

คำ่ตอบแทน 25,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำน

เทศบำลและพนกังำนจำ้ง 

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำลพนกังำนจำ้ง

ผูบ้รหิำรและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิคำ่เลำ่เรียนศกึษำบตุรตำมระเบยีบ

กฎหมำยก ำหนดไว้

คำ่ใช้สอย 100,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1.เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

ในรำชอำณำจกัรส ำหรบัเป็นคำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่ลงทะเบยีน  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  ในกำรเดนิทำง ไปรำชกำรหรือกำร

ฝึกอบรมสมัมนำของ พนกังำนเทศบำล และพนกังำนจำ้ง ทีป่ฏบิตังิำนในกอง

คลงัต ัง้จำ่ยไว ้ 80,000  บำท (กองคลงั)

2.เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรจดัเก็บรำยไดข้อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

20,000 บำท

โดยจดัท ำหรือปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิและกำรจดัท ำ

ฐำนขอ้มลูในกำรจดัเก็บรำยไดต้ำมระเบยีบโปรแกรมแผนทีภ่ำษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ 

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 387,200 บำท

งบด ำเนินงำน 387,200 บำท

คำ่ตอบแทน 95,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 95,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องอปพร.ต ำบลสระแกว้ตำม

ค ำส ั่งศนูย์อปพร.เทศบำลต ำบลสระแกว้  

คำ่ใช้สอย 292,200 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 292,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรผูป้ฏบิตังิำนกูชี้พ –กูภ้ยั ตำมโครงกำร

ใหบ้รกิำรผูบ้ำดเจ็บ – ฉุกเฉิน กอ่นถงึโรงพยำบำล  

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 60,000 บำท

งบด ำเนินงำน 60,000 บำท

คำ่ใช้สอย 60,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนชว่ง             

 เทศกำลปีใหมเ่ทศกำลสงกรำนต์  ฯลฯ 

30,000 บำท

2. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรเพิม่ศกัยภำพใหก้บัอำสำสมคัรป้องกนัภยั       

 ฝ่ำยพลเรือน (อปพร)

30,000 บำท
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งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 1,836,360 บำท

งบบุคลำกร 1,641,360 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,641,360 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 982,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังำนเทศบำล และขำ้รำชกำรครูผูด้แูลเด็ก 

รวม 3 อตัรำ ไดแ้ก่

        1. ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ จ ำนวน 1 อตัรำ  

        2. ขำ้รำชกำรครูผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน 2 อตัรำ  

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิประจ ำต ำแหน่ง  โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ  

12  เดอืน  

เงนิวทิยฐำนะ 84,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นวทิยฐำนะช ำนำญกำรส ำหรบัครูผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน  2อตัรำ  

ตำมพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนเงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่ง

ขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2554

โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ  12เดอืน  

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 521,160 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนและปรบัปรุงคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่

พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ จ ำนวน 4 อตัรำ

โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 12,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ครองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ 

งบด ำเนินงำน 195,000 บำท

คำ่ตอบแทน 35,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัพฒันำผูป้ระกอบวชิำชีพครูทีส่งักดัศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กของเทศบำลต ำบลสระแกว้จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรตำ่ง ๆ ใหแ้ก ่

พนกังำนเทศบำลและพนกังำนจำ้ง  ทีม่ำปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร  หรือ

ในวนัหยุดรำชกำรทีไ่ดร้บัค ำส ั่งใหช้ว่ยเหลือกำรปฏบิตังิำนของเทศบำล

 ซึง่เป็นงำนเรง่ดว่นนอกเวลำรำชกำรปกตหิรือทีไ่มอ่ำจท ำในเวลำรำชกำรได ้

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร ใหแ้ก่

พนกังำนเทศบำลและขำ้รำชกำรครูผูด้แูลเด็ก  
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คำ่ใช้สอย 110,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจกัรส ำหรบัเป็นคำ่เบีย้

เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ลงทะเบยีน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ

80,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ตู ้

โตะ๊ เกำ้อี ้ ฯลฯ 

คำ่วสัดุ 50,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ เครือ่งเขยีน  เครือ่งค ำนวณเลข กระดำษ 

แฟ้ม กระดำษโปสเตอร์ แบบพมิพ์ ตรำยำง สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ำกกำรซ้ือหรือจำ้ง

พมิพ์ เครือ่งเย็บกระดำษ แผนที ่พระบรมฉำยำลกัษณ์ 

แผงปิดประกำศ กระดำนไวท์บอร์ด ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่  หมกึคอมพวิเตอร์  แผน่ซีด ี 

โปรแกรมและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชค้อมพวิเตอร์  

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 856,666 บำท

งบด ำเนินงำน 636,666 บำท

คำ่ใช้สอย 396,580 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียน 19,780 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียนส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

บำ้นสระแกว้และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์  

คำ่เครือ่งแบบนกัเรียน 13,800 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งแบบนกัเรียน ส ำหรบัเด็กในศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น

สระแกว้และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์  

คำ่จดักำรเรียนกำรสอน (รำยหวั) 64,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดักำรเรียนกำรสอน(รำยหวั) ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น

สระแกว้ และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์  

คำ่หนงัสอืเรียน 9,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือหนงัสอืเรียนส ำหรบัส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น

สระแกว้ และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์  

คำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัเด็กศนูย์พฒันำเด็กเล็ก 245,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัเด็กเล็กในศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น

สระแกว้และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 
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คำ่อปุกรณ์กำรเรียน 9,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อปุกรณ์กำรเรียนส ำหรบัเด็กในศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น

สระแกว้และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ 35,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำตเิป็นกำรสนบัสนุนให้

เด็กไดรู้จ้กัสทิธหิน้ำทีข่องตวัเองรวมท ัง้ตระหนกัถงึคณุคำ่ในกำรพฒันำ

ตนเองใหเ้ป็นผูม้คีวำมรูคู้ค่ณุธรรม

คำ่วสัดุ 225,486 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 12,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวัเชน่ สบู ่ ยำสฟีนั ผงซกัฟอก

 น ้ำยำลำ้งจำน  ไมก้วำด น ้ำยำดบักลิน่ ถำด แกว้น ้ำ จำนรอง  ฯลฯ  

ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นสระแกว้  และศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

วดัแจง้อรุณศลิป์

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 213,486 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ ( นม ) โรงเรียนบำ้นสระแกว้ประชำสรรค์

โรงเรียนบำ้นนำเสยีวโคกสวำ่ง ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นสระแกว้และศนูย์

พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ จ ำนวน 260 วนั  

คำ่สำธำรณูปโภค 14,600 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 9,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

บำ้นสระแกว้และศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

วดัแจง้อรุณศลิป์บำ้นนำเสยีว

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประปำส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นสระแกว้

  และศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์บำ้นนำเสยีว 

งบเงนิอุดหนุน 220,000 บำท

เงนิอุดหนุน 220,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนสว่นรำชกำร 220,000 บำท

อดุหนุนโรงเรียนบำ้นสระแกว้ประชำสรรค์

และโรงเรียนบำ้นนำเสยีวโคกสวำ่ง 

เพือ่จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั  ส ำหรบัเด็กนกัเรียน

อตัรำคนละ  20  บำท/วนั  จ ำนวน  200 วนั 
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แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 276,000 บำท

งบด ำเนินงำน 106,000 บำท

คำ่ใช้สอย 46,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 6,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำหน่วยกูชี้พต ำบลสระแกว้ 20,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

2.เพือ่เป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรด ำเนินกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ตำมโครงกำรสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิสนุขับำ้

20,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563                

คำ่วสัดุ 60,000 บำท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัจำรบนี ้ำมนัเครือ่ง

ใชใ้นกจิกำรหน่วยกูชี้พเทศบำลต ำบลสระแกว้ ฯลฯ 

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดทุำงกำรแพทย์อำทเิชน่แอลกอฮอล์ออกซเิจนน้ ำยำ

ตำ่งๆ สำยยำง ลูกยำงหลอดแกว้ เวชภณัฑ์และวสัดอุืน่ทีใ่ชง้ำนเกีย่วกบั

กำรแพทย์ฯลฯ

งบเงนิอุดหนุน 170,000 บำท

เงนิอุดหนุน 170,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนสว่นรำชกำร 20,000 บำท

1.อดุหนุนโรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลสระแกว้ตำมโครงกำรรณรงค์     

 ประชำสมัพนัธ์สรำ้งสขุภำพต ำบลสระแกว้ต ัง้จำ่ยไว ้10,000บำท     

2. อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเปือยน้อย ตำมโครงกำรสนบัสนุน           

  กจิกรรมกิง่กำชำด  อ ำเภอเปือยน้อย  ต ัง้จำ่ยไว ้10,000  บำท

เงนิอดุหนุนเอกชน

1. อดุหนุนชุมชน ส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ

ดำ้นสำธำรณสขุ

140,000 บำท

อดุหนุนบำ้นสระแกว้ บำ้นเกำ่คอ้ บำ้นนำเสยีว 

บำ้นโคกสวำ่ง บำ้นวงัหนิ บำ้นหวัขวั 

และบำ้นโนนเหลือ่ม ส ำหรบักำรด ำเนินงำน

ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 

หมูบ่ำ้นละ 20,000 บำท ประจ ำปีงบประมำณ 2563

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

อดุหนุนส ำนกังำนเหลำ่กำชำดจงัหวดัขอนแกน่ 10,000 บำท

อดุหนุนส ำนกังำนเหลำ่กำชำดจงัหวดัขอนแกน่



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 40,000 บำท

คำ่ใช้สอย 40,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมผูส้งูอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561 40,000 บำท

ประจ ำปี  2563 

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 946,060 บำท

งบบุคลำกร 786,060 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 786,060 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 714,060 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังำนเทศบำล

และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี  

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ครองชีพช ั่วครำวและเงนิเพิม่อืน่ๆ

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กผู่อ้ ำนวยกำรกองชำ่ง

 (นกับรหิำรงำนชำ่ง ประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้) 

 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

งบด ำเนินงำน 160,000 บำท

คำ่ตอบแทน 95,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำใหก้บัพนกังำนเทศบำล  

ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งเทศบำล  ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำ

รำชกำรปกต ิ หรือวนัหยุดรำชกำร ต ัง้จำ่ยไว ้ 5,000  บำท 

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนเทศบำลผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง  (นกั

บรหิำรงำนชำ่ง ประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

คำ่ใช้สอย 30,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่เป้นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจกัรส ำหรบัเป็น

คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง คำ่เดนิทำง คำ่เชำ่ทีพ่กั ฯลฯส ำหรบัพนกังำนเทศบำล 

และพนกังำนจำ้ง

30,000 บำท
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คำ่วสัดุ 35,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 10,000 บำท

วสัดกุอ่สรำ้ง 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือไม ้ ส ี ตะป ูปนูซีเมนต์ แปรงทำส ี เหล็ก อฐิ กระเบือ้ง 

จอบ เสยีม เหล็กเสน้ ทอ่น ้ำและอปุกรณ์น ้ำประปำ ทอ่ตำ่งๆโถสว้ม อำ่งลำ้ง

มอื ฯลฯ  

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่ เชน่ กระดำษ โปสเตอร์พูก่นั ส ีไม้

อดั ฟิล์ม รูปส ีหรือ ขำวด ำทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้งอดั - ขยำยและอืน่ๆ 

งำนไฟฟ้ำถนน 25,000 บำท

งบด ำเนินงำน 25,000 บำท

คำ่วสัดุ 25,000 บำท

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้ำ เพือ่ซอ่มแซมไฟฟ้ำสำธำรณ

หมูบ่ำ้นทีเ่สยีหำย เชน่ หลอดไฟฟ้ำ  บลัลำสก์  สำยไฟฟ้ำ 

สวติซ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 786,000 บำท

งบด ำเนินงำน 786,000 บำท

คำ่ใช้สอย 786,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 756,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรเก็บขยะมลูฝอยในเขตพ้ืนที่

รบัผดิชอบของเทศบำต ำบลสระแกว้

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูลและน ้ำเสยี 30,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 70,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

คำ่ใช้สอย 50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 20,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

2. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสง่เสรมิและพฒันำอำชีพแกป่ระชำชน 30,000 บำท

ใหแ้กป่ระชำชนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
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งบเงนิอุดหนุน 20,000 บำท

เงนิอุดหนุน 20,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนสว่นรำชกำร 20,000 บำท

1. อดุหนุนศนูย์อ ำนวยกำรและปรำบปรำม

    ยำเสพตดิจงัหวดัขอนแกน่ (ศอ.ปส.จ.ขก.) ตำมโครงกำรป้องกนัและ       

  แกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ จงัหวดัขอนแกน่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563         

 ต ัง้จำ่ยไว ้10,000 บำท  

2. อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเปือยน้อย 

    ตำมโครงกำรแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิอ ำเภอเปือยน้อย

    (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย)ประจ ำปีงบประมำณ 2563

    ต ัง้จำ่ยไว ้10,000 บำท  

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

คำ่ใช้สอย 10,000 บำท

คำ่วสัดุ 40,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัจดักจิกรรมตำมโครงกำรแขง่ขนักีฬำศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กสงักดัเทศบำลต ำบลสระแกว้ ประจ ำปี 2563

10,000 บำท

วสัดกุีฬำ 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัจดักจิกรรมตำมโครงกำรแขง่ขนักีฬำศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กสงักดัเทศบำลต ำบลสระแกว้ ประจ ำปี 2563

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 150,000 บำท

งบด ำเนินงำน 150,000 บำท

1. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดัขบวนแหง่ำนศวิะรำตรีปชูะนียำลยั   

ปรำสำทเปือยน้อย (งำนบญุกู)่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

50,000 บำท

คำ่ใช้สอย 150,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

2. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ย ในกำรจดักจิกรรมประเพณีลอยกระทง 100,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,025,600 บำท

งบด ำเนินงำน 30,000 บำท

คำ่ใช้สอย 20,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรออกแบบ และควบคมุงำนกอ่สรำ้ง 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

             หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120

ลงวนัที ่9 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจ่ำยเงนิคำ่จ้ำงเหมำบรกิำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คำ่วสัดุ 10,000 บำท

วสัดกุอ่สรำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง

งบลงทุน 995,600 บำท

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 995,600 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.)ภำยในหมูบ่ำ้น                   

บำ้นสระแกว้ หมูท่ี ่1

128,000 บำท

ขนำดกวำ้ง  4.00  เมตร ระยะทำงยำว  40.00  เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือ

มพ้ืีนทีผ่วิจรำจรรวมไมน้่อยกวำ่160 ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด  ต ัง้จำ่ยไว ้ 128,000  บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.)ภำยในหมูบ่ำ้น                     

     บำ้นโคกสวำ่ง หมูท่ี ่6

128,000 บำท

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 40.00 เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนทีผ่วิจรำจรรวมไมน้่อยกวำ่  160  ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด  ต ัง้จำ่ยไว ้128,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.)ภำยในหมูบ่ำ้น                     

     บำ้นนำเสยีว หมูท่ี ่ 5

160,000 บำท

ขนำดกวำ้ง  5.00 เมตร ระยะทำงยำว 40.00 เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนทีผ่วิจรำจรรวมไมน้่อยกวำ่ 200 ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลน

ทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด ต ัง้จำ่ยไว ้160,000  บำท

ขดุเจำะน ้ำบำดำลผวิดนิ 60,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขดุเจำะน ้ำบำดำลผวิดนิพรอ้มตดิต ัง้

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) 125,000 บำท

ภำยในหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่7 บำ้นวงัหนิ ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตรระยะทำงยำว 

40.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร หรือมพ้ืีนทีผ่วิจรำจรรวมไมน้่อยกวำ่ 160  

ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด  ต ัง้

จำ่ยไว ้ 125,000  บำท
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โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) ภำยในหมูบ่ำ้น บำ้นเกำ่คอ้    

    หมูท่ี ่3

128,000 บำท

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 40.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนทีผ่วิจรำจรรวมไมน้่อยกวำ่160 ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่

เทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด  ต ัง้จำ่ยไว ้ 128,000  บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.)ภำยในหมูบ่ำ้น 66,000 บำท

บำ้นสระแกว้ หมูท่ี ่1 ขนำดกวำ้ง  3.00 เมตร  ระยะทำงยำว 29.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีผ่วิจรำจรรวมไมน้่อยกวำ่ 87 ตำรำงเมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด

ต ัง้จำ่ยไว ้ 66,000  บำท

โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัตำมคนัคหูว้ย 102,000 บำท

เลำใหญ ่(หว้ยวงัมว่ง) หมูท่ี ่ 3 บำ้นเกำ่คอ้ ลงดนิลูกรงัถมคนัหว้ยขนำด

กวำ้ง 4.00 เมตรระยะทำงยำว 1,300 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร

มปีรมิำณดนิถม 1,245 ลูกบำศก์เมตร หรือมพ้ืีนทีผ่วิจรำจรคนัดนิไมน้่อย

กวำ่ 5,200 ตำรำงเมตรรำยละเอยีดตำมแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้

ก ำหนด ต ัง้จำ่ยไว ้ 102,000  บำท  

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ 71,000 บำท

ทอ่กลม คสล.ถนนดนิลูกรงั หมูท่ี ่7 บำ้นวงัหนิ ทอ่ระบำยน ้ำชนิดกลม ช ัน้ 3 

คสล.ขนำด เสน้ผำ่ศนูย์กลำง 1.00 เมตรเมตร  ยำว 9.00 เมตร จ ำนวน 1 

แถว พรอ้มก ำแพงปำกทอ่  ต ัง้จำ่ยไว ้ 71,000  บำท  

เงนิชดเชยสญัญำแบบปรบัรำคำได ้(คำ่ k) 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชดเชยสญัญำแบบปรบัรำคำได ้(คำ่ k)

           หนงัสอืกรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว110

ลงวนัที ่5 มนีำคม 2561 เรือ่งซอ้มแนวทำงปฏบิตัิ

ในกำรก ำหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์สญัญำแบบปรบั

รำคำได ้(คำ่ K) ไวใ้นสญัญำจง้กอ่สรำ้ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรบัปรุงหอ้งท ำงำนอำคำรส ำนกังำนเทศบำลต ำบลสระแกว้ 7,600 บำท

ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร สงู 2.80 เมตร หรือมพ้ืีนที ่ไมน้่อยกวำ่  8.40  

ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลสระแกว้ก ำหนด  

ต ัง้จำ่ยไว ้7,600  บำท

แผนงำนกำรเกษตร

งำนอนุรกัษ์แหล่งน ้ำและป่ำไม้ 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 40,000 บำท

คำ่ใช้สอย 40,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรปลูกตน้ไมใ้นทีส่ำธำรณะเฉลมิพระเกียรตเิพือ่

เพิม่พ้ืนทีส่เีขยีว

20,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

2. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอนุรกัษ์พนัธ์ปลำน ้ำจืดในแหลง่ชุมชนเฉลมิ

พระเกียรติ

20,000 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ 2563



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 5,541,554 บำท

งบกลำง 5,541,554 บำท

งบกลำง 5,541,554 บำท

คำ่ช ำระหน้ีเงนิตน้ 500,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรช ำระหน้ีพรอ้มดอกเบีย้ตำมสญัญำกูเ้งนิจำกสถำบนั

กำรเงนิภำยในประเทศ ประจ ำปี  2563

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบประกนัสงัคมของนำยจำ้งใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง จ ำนวน

รอ้ยละ 5 ของคำ่จำ้งตอ่เดอืน 

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 5,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ่ยเงนิสมทบเขำ้กองทุนเงนิทดแทน เพือ่เป็นทุนใน

กำรจำ่ยเงนิทดแทนใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง เป็นรำยปีรอ้ยละ 0.2 ของคำ่จำ้งท ัง้ปี

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 3,207,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กผุ่ส้งูอำยุในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบของเทศบำลต ำบล

สระแกว้

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 1,056,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กค่นพกิำรในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบของเทศบำล

ต ำบลสระแกว้

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสงเครำะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์

ไดร้บัรองและท ำกำรวนิิจฉยัแลว้ และมคีวำมเป็นอยูย่ำกจน  หรือถูกทอดทิง้

ขำดผูอ้ปุกำระดแูล ไมส่ำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได ้  

ส ำรองจำ่ย 155,532 บำท

เพือ่จำ่ยในกรณีทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ไดล้ว่งหน้ำ

หรือในกรณีฉุกเฉินเรง่ดว่น  หรือเพือ่ป้องกนัสำธำรณภยั

หรือบรรเทำควำมเดอืดรอ้นของประชำชนโดยสว่นรวม  



จ ำนวน

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั 265,422 บำท

1.เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสมทบกองทุนสวสัดกิำร

   ชุมชนเทศบำลต ำบลสระแกว้ ประจ ำปี 2563

   ต ัง้จำ่ยไว ้ 90,000 บำท 

 2.เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงสนันิบำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายจ่ายของ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัค่าบ ารุง
สมาคมสมาคม พ.ศ. 2555 และขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาตเทศบาล  แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 
2556 โดยพิจารณาจากรายรับจริง  ประจ าปีท่ีผ่านมาของเทศบาล  ยกเวน้เงินกู ้ เงินจ่าย
ขาด  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของ
งบประมาณรายรับ  โดยในปีงบประมาณ  2563 สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
รำยรบัตำมงบประมำณท ั่วไป ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

  จ ำนวน  21,210,789.46 X 0.00167  = 35,422 บำท 

  ต ัง้จำ่ยไว ้ 35,422 บำท

3. เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพ

ระดบัทอ้งถิน่ต ำบลสระแกว้ ประจ ำปี  2563 ไมน้่อยกวำ่ 50 %

 ของคำ่บรกิำรสำธำรณสขุทีไ่ดร้บัจำกกองทุนหลกัประกนัสขุภำพ

แหง่ชำต ิต ัง้จำ่ยไว ้90,000 บำท   

    

4. เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการเช่าพ้ืนท่ีก าจดัขยะของเทศบาล
   ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ประจ าปี  2563
    ตั้งจ่ายไว ้50,000 บาท 



จ ำนวนเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) ตำมพระรำชบญัญตัิ

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500  

โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยในอตัรำรอ้ยละ 2 ของประมำณกำรรำยรบั

ทุกประเภทประจ ำปี  ตำมงบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

(ยกเวน้พนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให/้เงนิบรจิำคและเงนิอดุหนุน)  

ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำรดงัน้ี

 1)  พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  

             พ.ศ. 2500

    2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญ

          ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2546  

    3)  หนงัสอืส ำนกังำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

          สว่นทอ้งถิน่  ดว่นมำก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลงวนัที ่

         14 สงิหำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มกำรสง่เงนิสมทบกองทุน

         บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่

         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

    4)  หนงัสอืส ำนกังำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

         สว่นทอ้งถิน่  ดว่นมำก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวนัที ่

         14 สงิหำคม  2558 เรือ่ง ซกัซอ้มกำรสง่เงนิสมทบ

         กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ 

         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559


