
 
 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสระแก้ว 
เร่ือง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

********************************************************** 

   ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลสระแก้ว ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564  
เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยนายอ าเภอเปือยน้อยได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แล้วนั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลสระแก้ว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

                                                            

 
                     (นายพรม   ประตา) 
      นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      เทศบัญญัติ 
 
              เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
              ของ 
 
 

       ส านักงานเทศบาลต าบลสระแก้ว 
      อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 



 
 

           เทศบัญญัต ิ
      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                   เทศบาลต าบลสระแก้ว 
               อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 

      โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 
ต าบลสระแก้ว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

           ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท 

           ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน         
                   ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
   

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,792,560 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,512,020 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,968,830 
  แผนงานสาธารณสุข 385,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,524,140 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 414,280 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 920,000 
  แผนงานการเกษตร 60,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 5,353,170 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 23,000,000 
    
 
 
 
 
 
 



 
 

    ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
  
     
 

       ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม    
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
         

    ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
  

ประกาศ ณ วันที่  13  กันยายน  2564                                                                                  
 
 

             พรม   ประตา 

           (นายพรม   ประตา) 
            นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว 

 
 
 
               เห็นชอบ 

 
      ธีรพงศ์   ศรีจันทร์ 

          (นายธีรพงศ์   ศรีจันทร์) 
 นายอ าเภอเปือยน้อย ปฏิบัติราชการแทน 

                   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

ประมาณรายรวมจ่ายทั้งสิ้น  23,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปแยกเป็น 

****************************************************************************************************** 

                                       แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง                  รวม  5,353,170 
บาท 

งบกลางรวม                    รวม  5,353,170 
บาท 

งบกลาง                  รวม  5,353,170 
บาท 

 

ค่าช าระหนี้เงินต้น            จ านวน    500,000 บาท  
              เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน 
              จากสถาบันการเงินภายในประเทศ   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงิน 
      และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           จ านวน     34,500 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างให้แก่ 
              พนักงานจ้าง จ านวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างต่อเดือน  
         (กองคลัง และกองการศึกษา)  

1) พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
2) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน           จ านวน    2,000 บาท 
   1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้าง 
       เป็นรายปีร้อยละ 0.2 ของค่าจ่างทั้งปี 

1) พระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           จ านวน  2,990,000  บาท 
    1. เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเต็ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ           จ านวน 980,000  บาท 
    1.  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
          ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพกิารให้แก่คนพิการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่เตม็ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 
 
 
 

.              
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์             จ านวน    24,000 บาท 
    1.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย 
         เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว มีความเป็นอยู่ยากจน 
        หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพกิารให้แก่คนพิการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่เตม็ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

        

ส ารองจ่าย                  จ านวน  175,018 
บาท 

   1. เพ่ือจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  หรือในกรณีเร่งด่วน 
                และฉุกเฉิน หรือเพ่ือป้องกันสาธารณภัย หรือบรรเทาความเดือดร้อน 
       ของประชาชนโดยส่วนรวม 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .ศ.2561 

2) กรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     รวม  394,500 
บาท 

   1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
      ตามพระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญขาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  
      ของประมาณการรายรับ ทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พ.ศ. 2565   
      (ยกเว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
      ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

 1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่   พ.ศ. 2500  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 

                      3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 
                           ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

         
รายจ่ายตามข้อผูกพัน                รวม   253,152 

บาท 
 

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน               จ านวน     90,000 
บาท 

    เทศบาลต าบลสระแก้ว ประจ าปี 2565  
        1)   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 8091.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 

   2)   ประการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
         เร่ือง รายชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัต ิส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม 

                 พ.ศ . 2546 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 
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2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ           จ านวน   23,152 
บาท 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาต 
     แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยพิจารณาจากรายรับจริง ประจ าปี 

          ที่ผ่านมาของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
        แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับ 
                โดยในปีงบประมาณ 2565  สามารถค านวณได้ดังนี้ รายรับตามงบประมาณท่ัวไป 
        ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 13,863,405 x 0.00167 = 23,152 บาท  
          

3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ              จ าวน  90,000  
บาท 

       ท้องถิ่นต าบลสระแก้ว ประจ าปี 2565 ไม่น้อยกว่า 50% ของ  
      ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
        แห่งชาติ  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตัง้งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพือ่สมทบกองทนุ พ.ศ. 2561  
       และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

                             

4. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเช่าพ้ืนที่ก าจัดขยะของเทศบาลให้แก่องค์ปกครอง             จ านวน  50,000 
บาท 

     ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ประจ าปี 2565  ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 -4- 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป   รวม 7,746,140 
บาท 
งบบุคลากร   รวม 5,168,640 
บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   รวม 2,624,640 
บาท 
 

เงินเดือนนายก รองนายก               จ านวน   695,520 
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับ 
1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 331,200บาท 
2) รองนายกเทศมนตรี 2 คน คนละ15,180 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน  
      เป็นเงิน 364,320 บาท   

 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก                        จ านวน 120,000 
บาท 
         เพ่ือเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กับ          

1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000  บาท รวม 12เดือน 
 เป็นเงิน 48,000 บาท 

2) รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน 72,000 บาท 

 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก             จ านวน  120,000 
บาท 
         เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ             

1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000  บาท รวม 12เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 
2) รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 

 เป็นเงิน 72,000 บาท 
 

เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี              จ านวน 198,720 
บาท   
 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่         

1) เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 115,920 บาท  

2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 6,900 บาท รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 82,800 บาท 

 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 จ านวน 1,490,400 
บาท 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่         

1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท 
 ข) รองประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 12,420 บาท 



 
 

     รวม 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท 
 ค)  สมาชิกสภาเทศบาล 10 คนเดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200บาท  
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เงินเดือน (ฝายประจ า)         รวม 2,544,000 
บาท 

   เงินเดือนพนักงาน                       จ านวน 2,284,560 
บาท 

 

          1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
                 โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) ได้แก่   

1. ปลัดเทศบาล 
2. รองปลัดเทศบาล 
3. หัวหน้าส านักปลัด  
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักจัดการงานทั่วไป 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 

  

   เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน               จ านวน   91,440 
บาท 

 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆให้แก่พนักงานเทศบาล            
 

 เงินประจ าต าแหน่ง               จ านวน 168,000 
บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน ดังนี้     
1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  จ านวน  1 ต าแหน่ง 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่รองปลัดเทศบาล  จ านวน  1 ต าแหน่ง 
3. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  

    งบด าเนินงาน            รวม 1,650,000 
บาท 

 

       ค่าตอบแทน              รวม   211,000 
บาท 

 

        ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            จ านวน  100,000 
บาท 

 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อ/จัดจ้าง           จ านวน    50,000 
บาท 
โครงการต่างๆที่มีการประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา 
 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ กกต.ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่           จ านวน    50,000 
บาท 
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
         

 

 ค่าเช่าบ้าน              จ านวน    96,000 
บาท 



 
 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
ส านักปลัดเทศบาล และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     จ านวน  15,000 
บาท 

  1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 
      ผู้บริหารและบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนศึกษาบุตรตามระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 
       พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

   

ค่าใช้สอย                    รวม  719,000 
บาท 

 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน  489,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโฆษณาเผยแพร่ หรือป้ายผ้าลินินในช่วงงาน 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้  15,000  บาท 

 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสถานที่ราชการและกิจการ 
เทศบาลอื่นๆตั้งจ่ายไว้  432,000  บาท 
   1) หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างเหมาบรกิารของ อปท. ตาม   
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 

3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
   ถ่ายส าเนา  ตั้งจ่ายไว้ 42,000 บาท 
 1) หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย 
                   วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                 จ านวน 60,000 
บาท    

   1. เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจงาน 
       หรือตรวจนิเทศงานของเทศบาลต าบล ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 

 

    2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสระแก้ว 
        และประชุมคณะกรรมการกิจการเทศบาลและประชุมคณะกรรมการในการ 
        จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

 

    3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการวันส าคัญของทางราชการ งานราชพิธี รัฐพิธี  
        ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท.0808.2/0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562             

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     



 
 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสระแก้ว สมาชิกสภา            จ านาน  50,000 
บาท 
เทศบาลต าบลสระแก้วและการเลือกตั้งซ่อมอีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ 
 และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
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2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรส าหรับ       จ านวน 50,000 
บาท 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557             

3. เพ่ือด าเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ      จ านวน  20,000 
บาท 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

1) ระเยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
2) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ เรื่อง หลกัเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื 

     ประชาชน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน  50,000 
บาท   

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาล 

 

ค่าวัสดุ                รวม  355,000 
บาท 

 

วัสดุส านักงาน                  จ านวน  100,000 
บาท 

 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงานเทศบาล  
เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร 
สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ หมึกผง น้ าหมึกปริ้นท์ กรรไกร กุญแจ  
เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ  นาฬิกาตั้งหรือแขวนแผงปิดประกาศ พรม มู่ลี่  
ม่านปรับแสง ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน  
พระบรมฉายาลักษณ์ พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ และน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชน 
ที่มาติดต่อราชการและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง          

วัสดุงานบ้านงานครัว                   จ านวน  25,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด เข่ง สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น 
ถ้วยชาม ถาด มีด แก้วน้ า  จานรองแก้ว ถังน้ า ถ้วยชาม ซ้อนส้อม  
กระติกน้ าแข็ง  กระติกน้ าร้อน เตาแก๊ส กระทะไฟฟ้า   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  



 
 

สายยางฉีดน้ า ถังขยะ อ่างล้างจานและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง    
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   จ านวน 50,000 
บาท 

 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมค์ เพลา ตลับลูกปืน  
น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง  
ประแจปากตาย แม่แรง ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น           จ านวน 100,000 บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน จารบี  

และน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ฯลฯ 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์             จ านวน 80,000 บาท 
         1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์  
             โปรแกรมและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์         

ค่าสาธารณูปโภค                 รวม   365,000  
บาท 

 

ค่าไฟฟ้า                จ านวน   300,000  
บาท 

     1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลและค่าไฟฟ้ากิจการอ่ืนๆ 
         ของเทศบาลต าบลสระแก้ว      
     
 

ค่าบริการโทรศัพท์                จ านวน     5,000  
บาท 

    1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ในการใช้บริการ 
        โทรศัพท์ในส านักงานเทศบาลต าบลสระแก้ว  
 

ค่าบริการไปรษณีย์                จ านวน      5,000  
บาท 

    1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา 
       ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนในการติดต่อสื่อสาร ในกิจการเทศบาล 
    ต าบลสระแก้ว 
 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            จ านวน   50,000 
บาท 

    1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตเพ่ือบริการให้เด็กนักเรียน นักศึกษา 
      และประชาชนทั่วไป  
 

ค่าเช่าพื้นทีเ่ว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง          จ านวน    5,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่ออายุเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลเว็ปไซด์ ในการปรับปรุงดูแล 
ระบบเว็ปไซด์ของเทศบาล 



 
 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
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งบลงทุน                 รวม   907,500
 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์              รวม   907,500
 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีแบบ 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด  จ านวน   11,000 
บาท 
     ชุดละ 5,500 บาท 

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน 854,000 
บาท 

  1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือบริการประชาชน 
      และใช้ในกิจการเทศบาล จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 
      ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
      หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
      1) ด าเนินการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ ธันวาคม 2563      

 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        จ านวน 19,000 
บาท 

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
     เครื่องละ 9,500 บาท   
  1) ด าเนินการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ ธันวาคม 2563 

       
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์              จ านวน  23,500 

บาท 
   

 1. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน              
                จ านวน 16,000 บาท 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
                อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
 

 2. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction              จ านวน 7,500 บาท 
     แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
                อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  

 



 
 

งบเงินอุดหนุน          รวม  20,000  บาท 
เงินอุดหนุ น           รวม  20,000  บาท  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         จ านวน  20,000  บาท 

1. อุดหนุนที่ท าการอ าเภอเปือยน้อยโครงการจัดงานรัฐ 
      ราชพิธี รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  
          

 

           ***********************************************************************************   
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 งานวางแผนสถิตและวิชาการ 
 

 

งานวางแผนสถิตและวิชาการ   รวม 392,720 บาท 
 

งบบุคลากร          รวม 342,720 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 342,720 บาท 
 

1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
    โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 

งบด าเนินงาน          รวม    50,000  
บาท 
ค่าตอบแทน          รวม    10,000  
บาท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              จ านวน   10,000  
บาท 

          1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและบุคคลอ่ืน 
               ที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนศึกษาบุตรตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรพนกังานส่วนท้องถิ่น 
            พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

              
ค่าใช้สอย          รวม    40,000  
บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        

1.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าเวทีประชาคมแผน พัฒนาท้องถิ่น      จ านวน 20,000 
บาท 

ปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
4) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 

       

 2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเทศบาลสัญจร          จ านวน   20,000 บาท 
     พบประชาชน  
 
******************************************************************************************* 
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       งานบริหารงานคลัง 
งานบริหารงานคลัง                 รวม  1,653,700 
บาท      
งบบุคลากร                     รวม  1,536,900 
บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจ า)              จ านวน 1,536,900 
บาท 

 

               1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี        จ านวน  
1,264,740 บาท 

      โดยจ่ายให้กับ พนักงานเทศบาล (กองคลัง) ได้แก่ 
     1. ผู้อ านวยการกองคลัง 

  2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
   3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  4. เจ้าพนักงานพัสดุ       

เงินประจ าต าแหน่ง                จ านวน   42,000 บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาลให้แก่ 
     ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนพนักงาจ้าง             จ านวน  230,160  
บาท 

 

1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุง ค่าตอบแทนทั้ง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป  

                  และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

งบด าเนินงาน              รวม   105,000 
บาท  

ค่าตอบแทน                        จ านวน     60,000 
บาท 
 

ค่าเช่าบ้าน                         จ านวน     48,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ ากองคลัง 



 
 

และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน  12,000 
บาท 

               1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 
         และบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนศึกษาบุตรตามระเบียบกฎหมาย 
         ที่ก าหนดไว้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรพนกังานส่วนท้องถิ่น 
            พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

     -12- 
  

 

ค่าใช้สอย                  จ านวน   45,000 
บาท 
 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องในกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ 
  

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร              จ านวน     5,000 
บาท 
ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน     
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมสัมมนา    
ของพนักงานเทศบาล และพนักจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง (กองคลัง) 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

 
 

2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้            จ านวน  10,000 
บาท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดท าหรือปรับปรุงแผนข้อมูล    
แผนภาษีทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ 
ในการจัดเก็บรายได้ตามระเบียบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน      
  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  จ านวน  30,000 
บาท   

   1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล 
            เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
            ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาล (กองคลัง) 
 

งบลงทุน           รวม 11,800 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์          รวม 11,800 บาท 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 หลัง        จ านวน  11,800  บาท 
     หลังละ 5,900 บาท ตั้งจ่ายไว้ 11,800 บาท 

  1) ด าเนินการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ ธันวาคม 2563 
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              แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                 รวม  789,020  
บาท 

งบบุคลลากร                   รวม  268,920 
บาท 

    เงินเดือน (ฝายประจ า)                        จ านวน 268,920  
บาท 

 

        1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน                  จ านวน  264,600 
บาท 
              ประจ าปีได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
              จ านวน 1 ต าแหน่ง   

                  

   เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน               จ านวน     4,320  
บาท 

 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆให้แก่พนักงานเทศบาล            
   

งบด าเนินงาน                      รวม  520,100  
บาท 
 

ค่าตอบแทน          รวม  136,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          จ านวน   95,000  
บาท             

   1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.ต าบลสระแก้ว 
     ตามค าสั่งศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลสระแก้ว  

 
 

ค่าเช่าบ้าน             จ านวน    36,000 
บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
    ส านักปลัดเทศบาล และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วย 
    ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
   (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               จ านวน    5,000 
บาท 



 
 

  1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 
      ผู้บริหารและบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนศึกษาบุตรตามระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  

ค่าใช้สอย               จ านวน  377,200  
บาท  

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน   292,200  
บาท  

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัยตามโครงการ 
            ให้บริการผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล ตั้งจ่ายไว้ 292,200 บาท  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องในกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ 
   

1.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร               จ านวน 5,000 
บาท 
     ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
     ในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล    

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิน่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         จ านวน 80,000 
บาท 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน เช่น รักษารถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ 
              ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ  
 

ค่าวัสดุ           รวม     6,900  
บาท 
วัสดุจราจร                จ านวน      6,900  
บาท         
    1. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน จ านวน 1 อัน  
     ตั้งจ่ายไว้ 1,500 บาท 
 

 2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผงกั้นจราจร ขาว-แดง มีล้อ ขนาดกว้าง 2 เมตร 
               จ านวน 2 แผงๆ ละ 2,700 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 5,4                                                    00 บาท  

 

**************************************************************************************** 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย       รวม  723,000  
บาท 

งบด าเนินงาน          รวม  723,000  
บาท 

 

ค่าใช้สอย                         จ านวน  708,000 บาท 
 



 
 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         จ านวน   648,000  
บาท 

 

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 และระงับอัคคีภัยและกิจการอ่ืนๆ ของเทศบาล 
 

 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ  
1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพทบทวนความรู้            จ านวน  30,000 

บาท 
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร)             

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 
       ลงวันที ่18 ตุลาคม 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5359 ลงวันที ่26 ธันวาคม 2562 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดว่นที่ สุดที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

2. เพ่ือก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    จ านวน 30,000 
บาท 
ทางถนน เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ  

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวนัที่ 9 เมษายน 2563 
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ค่าวัสดุ                    รวม     15,000 
บาท 
ค่าวัสดุดับเพลิง                 จ านวน     15,000  
บาท 

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์   
               ตั้งจ่ายไว้  15,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            -16- 
      

      แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศึกษา                             รวม  856,160 
บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             รวม   638,160  บาท 
งบบุคลากร                รวม   638,160  บาท 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                    รวม   638,160  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล           จ านวน  596,160  บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่ 

          1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   
2. นักวิชาการศึกษา  

เงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล                จ านวน   42,000 บาท 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นอัตราเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   

งบด าเนินงาน                รวม   218,000 บาท 
ค่าตอบแทน                          รวม     10,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน    10,000 บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล  
   และข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก   

 

ค่าใช้สอย                รวม   158,000  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานด้านการบริหารงานการศึกษา             จ านวน  108,000 บาท 

               และกิจการอ่ืนๆ ของเทศบาล 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ      
 

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                  จ านวน   30,000 บาท 
             ส าหรับเป็นค่า ลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 



 
 

   ส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
             งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                         จ านวน   20,000 บาท  
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  
    ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี  ฯลฯ   
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ค่าวัสดุ             รวม  50,000 บาท      

วัสดุส านักงาน                                                      จ านวน  30,000 
บาท 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียน  เครื่องค านวณเลข กระดาษ 
              แฟ้ม กระดาษโปสเตอร์ แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
              เครื่องเย็บกระดาษ แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด  
 

วัสดุคอมพิวเตอร์                      จ านวน 20,000 บาท 
 

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี   
    โปรแกรมและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์   

 

*************************************************************************************** 
          

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       รวม 2,112,670 
บาท 
งบบุคลากร          รวม 1,219,040 

บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              รวม 1,219,040 

บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล                 จ านวน  638,040 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  
    จ านวน  2  อัตรา  

   

เงินวิทยฐานะช านาญการ               จ านวน   84,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นวิทยฐานะช านาญการส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา  
   ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554  

 

เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             จ านวน 497,000 
บาท   



 
 

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     จ านวน 3 อัตรา  

 

งบด าเนินงาน                       รวม  704,630 บาท 
ค่าใช้สอย            รวม  494,030  
บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            
  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการศึกษาและกิจการอ่ืนๆ         จ านวน  108,000  บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

     ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                           จ านวน  13,760  
บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 

   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์   
 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน                  จ านวน   9,600  บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 
      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์   
 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                    จ านวน 78,200 บาท 
          1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว  

   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์   
 

ค่าหนังสือเรียน                  ตั้งจ่ายไว้   6,400 บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 

    และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์  
 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             ตั้งจ่ายไว้ 236,670 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว   
   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์     

 

ค่าอุปกรณ์การเรียน                ตั้งจ่ายไว้  6,400  บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 
      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์  
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                               ตั้งจ่ายไว้  35,000  
บาท 
  1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นการสนับสนุนให้เด็ก 
      ได้รู้จักรู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองรวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาตนเอง 
              ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  
               



 
 

ค่าวัสดุ            รวม  198,000 บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว               จ านวน  198,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  
   ไม้กวาด น้ ายาดับกลิ่น ถาด แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   บ้านสระแก้ว  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์  ตั้งจ่ายไว้  12,000  บาท 
 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์โรงเรียน 
   บ้านนาเสียวโคกสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   วัดแจ้งอรุณศิลป์ จ านวน 260 วัน    ตั้งจ่ายไว้  186,000  บาท 

         -19- 

 

   

สาธารณูปโภค                     รวม  12,600  
บาท 
 

ค่าไฟฟ้า                    จ านวน   9,600  บาท 
 1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว  
             และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ 
  
ค่าน้ าประปา                    ตั้งจ่ายไว้  3,000 บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว  
      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ 
  

งบเงินอุดหนุน           รวม  189,000  
บาท 
เงินอุดหนุน          รวม  189,000  
บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ               จ านวน  189,000  บาท 
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์และโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง  
    เพ่ือโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน  ส าหรับเด็กนักเรียนอัตราคนละ 
    21 บาท/วัน จ านวน  200 วัน  เป็นเงิน  189,000  บาท   
 

************************************************************************************** 
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       แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารงานทั่วไป สาธารณสุข        รวม   385,000 
บาท 
 

งบด าเนินงาน          รวม   225,000 
บาท 

     ค่าตอบแทน           รวม   120,000 
บาท 

 

        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา        จ านวน   120,000 
บาท 

       เดือนละ 5,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
 

ค่าใช้สอย          รวม    45,000  
บาท 
 

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ               จ านวน      5,000  
บาท 
    1.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
                  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า 

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัสวัสดิภาพสัตว์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ที่ มท 0819.3/235 ลงวันที ่25 มกราคม 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/807 ลงวันที ่12 มีนาคม 2563 
4) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 
 

     1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพต าบลสระแก้ว  จ านวน 20,000  
บาท 

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที ่17 กนัยายน 2553 
2) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉนิฯ ลงวันที ่16 ตุลาคม 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

 

2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า           จ านวน 20,000 
บาท 

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจดัสวัสดิภาพสัตว์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
1) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ที่ มท 0819.3/235 ลงวันที ่25 มกราคม 2563 
2) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/807 ลงวันที ่12 มีนาคม 2563 



 
 

3) หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

ค่าวัสดุ           รวม    60,000  
บาท 

 

วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น        จ านวน 30,000 
บาท 

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันดีเซล น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่องใช้ในกิจการ 
       หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลสระแก้ว ฯลฯ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 จ านวน  30,000  
บาท 

   1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์อาทิ เช่น ส าลี ผ้าพันแผล 
       ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซีเจน น้ ายาต่างๆ ทรายอะเบท  
       น้ ายาพ่นหมกควัน คลอลีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค 
       (แบบใช้ครั้งเดียว )และวัสดุอื่นที่ใช้งานเกี่ยวกับการแพทย์ ฯลฯ 

 

งบเงินอุดหนุน          รวม  160,000 
บาท 

เงินอุดหนุน          รวม  160,000 
บาท 

 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                จ านวน 10,000 
บาท 

 
 

     1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเปือยน้อยตามโครงการ 
สนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอเปือยน้อย ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        จ านวน 140,000 
บาท 
1. อุดหนุนชุมชน ส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
    เพ่ืออุดหนุน บ้านสระแก้ว บ้านเก่าค้อ บ้านนาเสียว บ้านโคกสว่าง บ้านวังหิน 
    บ้านหัวขัว และบ้านโนนเหลื่อม ส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 
    ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล        จ านวน 10,000 
บาท 

1. เพ่ืออุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุน 
    ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

 

       ****************************************************************************************** 



 
 

                    

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                รวม 20,000 บาท 
งบด าเนินงาน                   รวม 20,000 บาท  

ค่าใช้สอย           รวม 20,000 บาท    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ    
 

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
              ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
 

********************************************************************************************* 
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                                     แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน              รวม  1,047,140 
บาท 

งบบุคลากร                  รวม    735,240  
บาท 

 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม    735,240  
บาท 

 

เงินเดือนพนักงาน              จ านวน   693,240  
บาท 

     1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
              ให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง)  
     

เงินประจ าต าแหน่ง                 จ านวน   42,000 
บาท 

     1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง 
              (นักบริหารงานช่างประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น)   
 

งบด าเนินการ                   รวม   275,000 
บาท 

 

ค่าตอบแทน                รวม   68,000 
บาท 

 

ค่าเช่าบ้าน             จ านวน  48,000 
บาท 

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
     กองช่าง และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
     ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน  20,000 
บาท 



 
 

    1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 
     พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม   

 

ค่าใช้สอย           รวม  168,000  
บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   จ านวน  108,000  
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านงานช่าง และกิจการอ่ืนๆ 
ของเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 108,000 บาท 

 

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ   
  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร               จ านวน   10,000 บาท 
               ส าหรับเป็นค่า ลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
      ส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            จ านวน   50,000  บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบน้ าประปาหมู่บ้าน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
     ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ (กองช่าง) 
     

ค่าวัสดุ                      รวม   39,000  
บาท 

 

วัสดุก่อสร้าง                         จ านวน  20,000 
บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ แปรงทาสีเหล็ก อิฐ กระเบื้อง  
จอบ เสียม เหล็กเส้น ท่อน้ า และอุปกรณ์ น้ าประปา ท่อต่างๆ โถสวม  
อ่างล้างมือ แบบหล่อ คอนกรีต (แบบพลาสติก) ฯลฯ 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         จ านวน  10,000 
บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์  
     พู่กันสี ไม้อัด ฟิล์ม รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการล้างอัดขยายและอ่ืนๆ 
  
  วัสดุส ารวจ                 จ านวน   9,000 บาท 
 1. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเทปวัดระยะสายไฟความยาว ไม่ต่ ากว่า 50 เมตร จ านวน 1 ม้วน 
       ตั้งจ่ายไว้  3,000 บาท 
 

 2. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จ านวน 2 อัน ๆ ละ 3,000  
              ตั้งจ่ายไว้ 6,000 บาท 
 
งบลงทุน           รวม   36,900  

บาท 



 
 

ค่าครุภัณฑ ์          รวม   36,900  
บาท 

 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 1. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดขยาย 30 เท่า    จ านวน 30,600  
บาท 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       จ านวน 6,300  บาท 
 1. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer)  
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
              และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

 **********************************************************************************           
 
 
 
 
 
 
 

       -24- 
 
 

งานไฟฟ้าและประปา               รวม  25,000  
บาท 

งบด าเนินงาน              รวม  25,000  
บาท 

 

ค่าใช้สอย                  รวม  25,000  
บาท 

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จ านวน  25,000  
บาท 

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล   
  เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาสก์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า โคมไฟ  ดอกล าโพง  
  ฮอร์นล าโพงไมล์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณฯลฯ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์  
     และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
     
 

             ******************************************************************************** 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            รวม  452,000 บาท 
งบด าเนินงาน               รวม  452,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย                รวม  452,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน 432,000 บาท 
 

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตที่รับผิดชอบ 
                  ของเทศบาลต าบลสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565   ตั้งจ่ายไว้ 432,000 บาท 
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องในกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ  
  



 
 

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย     จ านวน   20,000 บาท 
      ประจ าปีงบประมาณ 2565  
   1) พระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนรอ้ยของบ้านเมอืง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
   2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน2562 
 

      ************************************************************************************* 
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          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน              รวม   414,280  
บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 รวม   344,280  
บาท 

   เงินเดือนพนักงาน                      รวม   344,280  
 บาท 

 

        1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี       จ านวน   
344,280  บาท 
               โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) ได้แก่ 
               นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 ต าแหน่ง                      

  

งบด าเนินงาน                      รวม  50,000  บาท 
 

ค่าตอบแทน          รวม  15,000  บาท 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              จ านวน  15,000 บาท 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 
      ผู้บริหารและบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนศึกษาบุตรตามระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 
       พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม           

 
 

ค่าใช้สอย               รวม  35,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 
 
 
 

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร           จ านวน    5,000 บาท 
               ส าหรับเป็นค่า ลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
      ส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
    

 2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข          จ านวน 10,000 บาท 



 
 

     ปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2565 
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 

 3. เพ่ือเป็นค่าจ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่          จ านวน 20,000 บาท 
  ประชาชนประจ าปีงบประมาณ 2565 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .ศ.2561 

  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
       ของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
      ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
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งบเงินอุดหนุน                     รวม  20,000 
บาท 

เงินอุดหนุน                      รวม  20,000 
บาท 

 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 จ านวน  20,000 
บาท 

1. อุดหนุนศูนย์อ านวยการและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

    ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
   

2. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเปือยน้อยตามโครงการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร 
    และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจ าปี 2565 ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  

  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

************************************************************************************************* 
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                        แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             รวม  50,000  บาท 
งบด าเนินงาน                 รวม  50,000  บาท 
ค่าใช้สอย                   รวม  50,000  บาท
          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ    
1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ศิวะราตรี ปูชะนียาลัย    จ านวน 50,000 บาท   
  ปราสาทเปือยน้อย (บุญกู)่ ประจ าปี 2565  

 
************************************************************************************** 
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                            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    รวม  160,000  บาท 
 

งบด าเนินงาน         รวม  160,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย          รวม  160,000  บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 160,000 บาท 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
              รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสระแก้ว  
  

งานก่อสร้าง           รวม  760,000  
บาท 
 

งบลงทุน            รวม  760,000  
บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม  760,000  
บาท 
 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 (ซอยสระไทยญี่ปุ่น)  จ านวน 
150,000 บาท 
   ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 74 ม.หนา 0.15 ม.  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 222 ตร.ม.  
   (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด) 
 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 (ซอยทางไปป่าช้า)          จ านวน  150,000 
บาท        
    ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม.  
    (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด) 
 

  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 (ซอยลานกีฬา)          จ านวน  100,000  
บาท 
     ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. 
                        ตั้งจ่ายไว้ 51,000 บาท   (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด) 
 

     ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 17 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. 
                        พร้อมวางท่อ คสล.ศก. 0.40 ม. จ านวน 6 ท่อน ตั้งจ่ายไว้ 49,000 บาท 
                        (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด) 
 

  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวข้ว หมู่ที่ 1 (ซอยหลังวัดธาตุกู่ทอง)       จ านวน  100,000  บาท 
         กว้าง 5 ม.ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 145 ตร.ม. 
              (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด) 
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  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 (ซอยสระแดง)         จ านวน  150,000  
บาท 
               ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. 
               (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด)  
 

  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 (ซอยนานางบานเย็น)       จ านวน  100,000  บาท 
        ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. 
               (ตามแบบเทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด) 
   

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K )            จ านวน   10,000 บาท 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K )  
 

หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนมากที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405./ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
เรื่อง  แนวทางซ้อมปฏิบัติ ในการก าหนดเงือ่นไขและหลัก เกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) 
ไว้ในสัญญาจ้างกอ่สร้าง 
 

****************************************************************************** 
                                    

           แผนงานการเกษตร 
 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      รวม    60,000 บาท 
งบด าเนินงาน         รวม    60,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย         รวม    60,000 บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ                   จ านวน    20,000 บาท 
     เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 

 2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ าจืดในแหล่ง        จ านวน    20,000 บาท 
     ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
 

2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช         จ านวน   20,000  บาท 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 
 

************************************************************************* 
                                   
 


