
 
 

 
 
 
 

        
 

      เทศบญัญตั ิ
              เรือ่ง 
 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
             ของ 
 
 

       
ส านกังานเทศบาลต าบลสระแกว้ 
      อ าเภอเปือยน้อย 
จงัหวดัขอนแกน่ 
 
 



 
 

 
 
 
 

           เทศบญัญตั ิ
      งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                   เทศบาลต าบลสระแกว้ 
               อ.เปือยน้อย จ.ขอนแกน่ 

 

      โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อาศยัอ านาจ 
ตามความในพระราชบญัญตัเิทศบาล มาตรา 65 
จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 
ต าบลสระแกว้ และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ 

           ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ 
เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 24,500,000 บาท 

           ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุน         
                   ท ั่วไป เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 24,500,000 บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,868,200 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,347,200 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 3,074,704 
  แผนงานสาธารณสขุ 255,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 40,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,035,800 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 85,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 80,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,359,000 
  แผนงานการเกษตร 60,000 



 
 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 5,295,096 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 24,500,000 

    
 
 
 

    ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้
เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี 

  
    ขอ้ 6. ใหป้ลดัเทศบาล 

ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลสระแกว้ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิ 

                      
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบกิจา่ยเงนิของเทศบาลต าบล 

              ขอ้ 7. ใหป้ลดัเทศบาล 
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลสระแกว้มีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตาม   
                        บญัญตัน้ีิ 

  

ประกาศ ณ วนัที ่  18  กนัยายน  2563       
                                                                           

 

      จ.ส.อ. วรนิ  หวานเสนาะ 

           (วรนิ  หวานเสนาะ) 
              ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที ่

         นายกเทศมนตรีต าบลสระแกว้ 
 

   เห็นชอบ 

 
       ณฎัฐ์กร บุญโรภาคย ์

 (นายณฎัฐ์กร บุญโรภาคย์) 
   ต าแหน่ง  นายอ าเภอเปือยน้อย ปฏบิตัริาชการแทน 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไปประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสระแกว้ อ าเภอ เปือยน้อย  จงัหวดัขอนแกน่ 
 

ประมาณรายรวมจา่ยท ัง้สิน้  24,500,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  

หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปแยกเป็น 

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

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

แผนงานบรหิารท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป  รวม  10,286,200 
บาท 
งบบุคลากร  รวม    7,655,400 
บาท 
เงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)  รวม    2,624,640 
บาท 
 

เงนิเดือนนายก รองนายก         จ านวน      695,520 
บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหก้บั 
ก) นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงนิ 

331,200บาท 
ข) รองนายกเทศมนตรี 2 คน คนละ15,180 บาท ตอ่เดือน รวม 12 เดือน  
      เป็นเงนิ 364,320 บาท   

 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก                  
จ านวน  120,000 บาท 
         เพือ่เป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหก้บั          

ก)นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000  บาท รวม 12เดือน 
 เป็นเงนิ 48,000 บาท 

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

 

 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกและรองนายก       จ านวน  
120,000 บาท 
         เพือ่เป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหก้บั             



 
 

ก)นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000  บาท รวม 12เดือน    เป็นเงนิ 48,000 
บาท 
ข) รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
 เป็นเงนิ 72,000 บาท 

 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี       จ านวน 
198,720 บาท   
 เพือ่เป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก ่        

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

ข) ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 6,900 บาท รวม 12 เดือน 
เป็นเงนิ 82,800 บาท 
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    เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น                            
จ านวน 1,490,400 บาท 

เพือ่เป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก ่        
ก) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ 
182,160 บาท 

 ข) รองประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 12,420 บาท 
     รวม 12 เดือน เป็นเงนิ 149,040 บาท 
 ค)  สมาชกิสภาเทศบาล 10 คนเดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงนิ 

1,159,200บาท  
 

เงนิเดือน (ฝายประจ า)        รวม   
5,030,760  บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน             จ านวน   4,497,000  
บาท 

 

         1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนแกพ่นกังานเทศบาลและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
             โดยจา่ยใหก้บัพนกังานเทศบาล ไดแ้ก ่
  (ส านกัปลดัเทศบาล) 

1. ปลดัเทศบาล 
2. รองปลดัเทศบาล 
3. หวัหน้าส านกัปลดั  
4. นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
5. นกัพฒันาชุมชน 
6. นกัทรพัยากรบุคคล 
7. นกัจดัการงานท ั่วไป 
8. เจา้พนกังานธุรการ 
9. เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                    

 (กองคลงั) 
1. ผูอ้ านวยการกองคลงั 



 
 

2. นกัวชิาการเงนิและบญัชี 
     3. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
     4. เจา้พนกังานพสัด ุ  

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังาน         จ านวน  
95,760 บาท 

 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวและเงนิเพิม่อืน่ๆใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  
          

 

 เงนิประจ าต าแหน่ง         จ านวน  
210,000 บาท 

 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังาน ดงัน้ี     
1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กป่ลดัเทศบาล  จ านวน  1 
ต าแหน่ง 
2. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กร่องปลดัเทศบาล  จ านวน  1 
ต าแหน่ง 
3. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กห่วัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
4. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กผู่อ้ านวยการกองคลงั  จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
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 คา่ตอบแทนพนกังาน         จ านวน 
228,000 บาท 

 

1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิใหแ้กพ่นกังานจา้งพรอ้มท ัง้ปรบัปรุง คา่ตอบแทนท ัง้ 
ประเภทพนกังานจา้งตามภารกจิพนกังานจา้งท ั่วไป  

                  และพนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการก าหนดให้เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งค์กรปก

ครองสว่นทอ้งถิน่อาจจา่ยได้ พ.ศ. 2559 
2) หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง 

ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
น 

  

    งบด าเนินงาน             รวม  
2,467,000 บาท 

 

       คา่ตอบแทน             รวม     
334,000 บาท 

 

        คา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
      จ านวน 200,000 บาท 

 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการ จดัซื้อ/จดัจา้ง       
จ านวน   50,000 บาท 
โครงการตา่งๆทีม่ีการประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา 
 

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหก้บั กกต.ทอ้งถิน่ และเจา้หน้าที่       
จ านวน 150,000 บาท 



 
 

ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ 
 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ           
จ านวน  15,000 บาท 

  1. 
เพือ่จา่ยคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานเทศบาล 

      และพนกังานจา้งเทศบาลทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกราชการปกติ 
     หรือวนัหยดุราชการ 

 

 คา่เช่าบา้น           จ านวน 84,000 
บาท 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั  
จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

    

 เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร          จ านวน  
35,000 บาท 

  1. 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลพนกังานจา้ง 

      
ผูบ้รหิารและบุคคลอืน่ทีม่ีสทิธเิบกิคา่เลา่เรียนศกึษาบุตรตามระเบยีบกฎหมา
ยก าหนดไว ้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
       พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
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คา่ใช้สอย                   รวม  
1,468,000  บาท 

 

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร          จ านวน     
818,000  บาท 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายโฆษณาเผยแพร ่
หรือป้ายผา้ลนิินในช่วงงานเทศกาลปีใหม ่
 เทศกาลสงกรานต ์ต ัง้จา่ยไว ้ 20,000  บาท 

 

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารดูแลรกัษาสถานทีร่าชการและกจิการ 
เทศบาลอืน่ๆต ัง้จา่ยไว ้ 756,000  บาท 
   1) หลกัเกณฑ์การด าเนนิการจา้งเอกชนและการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารของ อปท. ตาม   
       หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 

 



 
 

  3. 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเช่าเครือ่งถา่ยเอกสารเพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาล 

      ถา่ยส าเนาแบบส/ีขาวด า ต ัง้จา่ยไว ้42,000 บาท 
 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร       จ านวน 
60,000  บาท    

   1. 
เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองบุคคลและคณะบุคคลทีม่าตรวจงานหรือตรวจนิเทศงาน 

ของเทศบาลต าบล ต ัง้จา่ยไว ้ 20,000 บาท 
 

    2. เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสระแกว้ 
และประชุมคณะกรรมการกจิการเทศบาลและประชุมคณะกรรมการในก
าร 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ และกจิการอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ ต ัง้จา่ยไว ้
20,000  บาท 

 

    3. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการวนัส าคญัของทางราชการ งานราชพธิี 
รฐัพธิี  
        ต ัง้จา่ยไว ้20,000 บาท 
        

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ     
1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีสระแกว้          
จ านาน  150,000 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสระแกว้และการเลือกต ัง้ซอ่มอกีท ัง้ 
ใหค้วามรว่มมือและสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ระดบัชาต ิ
 และระดบัทอ้งถิน่ เชน่ คา่วสัดุ 
และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดัการเลือกต ัง้ ฯลฯ 

1) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวนัที ่20 มนีาคม 2563 

 

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร       
จ านวน 100,000 บาท 
ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะคา่เช่าทีพ่กั 
คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 
ในการเดนิทางไปราชการหรือการฝึกอบรมสมัมนาของพนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้ง 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่
4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
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3. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัท าเวทีประชาคมแผน พฒันาทอ้งถิน่      
จ านวน   20,000 บาท 
ปรบัปรุงแกไ้ข และเพิม่เตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่ 



 
 

1) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวนัที ่12 มีนาคม 2553 
2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวนัที่ 15 มกราคม 

2562 
3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 

2562 
       

 4. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการเทศบาลสญัจร       
จ านวน   20,000 บาท 
     พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

             

 5. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมพฒันาและศกึษาดูงาน         
จ านวน 150,000 บาท 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพผูบ้รหิาร สมาชิกสภาทอ้งถิน่ และพนกังาน 
เทศบาลต าบลสระแกว้ 
 1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้ง
ถิน่ พ.ศ.2557 

 
 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม            จ านวน  
150,000 บาท   

   1. เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมและปรบัปรุงทรพัย์สนิตา่งๆ 
            ของเทศบาลและกจิการประปา 

หมูบ่า้นเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกตเิช่น 
            วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ 

ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบหรือในกจิการของเทศบาล 
 

คา่วสัด ุ              รวม  350,000 
บาท 

 

วสัดุส านกังาน           จ านวน  100,000 
บาท 

 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุสิง่ของเครือ่งใช้ตา่งๆ ในส านกังานเทศบาล  
           เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดนิสอ ยางลบ หมกึผง 

เครือ่งถา่ยเอกสาร 
           และน ้าดืม่ เพือ่บรกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ ราชการและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

    
 

วสัดุงานบา้นงานครวั              จ านวน 
20,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อแปรง ไมก้วาด เขง่ สบู ่ผงซกัฟอก 
น ้ายาดบักลิน่ถว้ยชาม 

          ถาด มดี แกว้น ้าจานรองแกว้กระตกิน ้าแข็ง  กระตกิน ้ารอ้น เตาแกส๊ 
กระทะไฟฟ้า ฯลฯ 

 

วสัดุยานพาหนะและขนสง่             จ านวน 
50,000 บาท 

 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมค์เพลา ตลบัลูกปืน  
          น ้ามนัเบรกหมอ้น ้ารถยนต ์เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั  
          และอะไหลเ่ครือ่งยนต์ตา่งๆแมแ่รง ประแจปากตาย สญัญาณไฟกระพรบิ 



 
 

          สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
  

วสัดุเช้ือเพลงิและสารหลอ่ลืน่           
จ านวน 100,000 บาท 

        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อ น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซนิ จารบี 
และน ้ามนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนต์ ฯลฯ 

 

วสัดุคอมพวิเตอร์             จ านวน 
80,000 บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ เช่นหมกึคอมพวิเตอร์  แผน่ดสิก์  
       โปรแกรมและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ 
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คา่สาธารณูปโภค            รวม   335,000  
บาท 

 

คา่ไฟฟ้า           จ านวน   
270,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส านกังานเทศบาลและคา่ไฟฟ้ากจิการอืน่ๆ 
     ของเทศบาลต าบลสระแกว้          
 

คา่บรกิารโทรศพัท ์            จ านวน   
5,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าหมายเลขโทรศพัท์ในการใช้บรกิาร 
      โทรศพัท์ในส านกังานเทศบาลต าบลสระแกว้      

คา่บรกิารไปรษณีย ์             จ านวน    
5,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณตั ิคา่จดัซื้อดวงตรา 
     ไปรษณีย ์คา่ลงทะเบียนในการตดิตอ่สือ่สาร ในกจิการเทศบาล 
  ต าบลสระแกว้ 
 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม           จ านวน   
55,000 บาท 

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าคูส่ายอนิเตอร์เน็ตเพือ่บรกิารใหเ้ด็กนกัเรียน 
    นกัศกึษา และประชาชนท ั่วไป ทีม่าพรอ้มท ัง้คา่ใช้จา่ยในการตอ่ 
    อายุพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลเว็ปไซด์ ในการปรบัปรุงและดูแลระบบเว็ปไซด์ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ 
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4 ) 
พ.ศ. 2561 

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวนัที ่13 มีนาคม 2562 
  

งบลงทุน              รวม  
103,800  บาท 

คา่ครุภณัฑ ์             รวม  
103,800  บาท 

 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
1. เพือ่ด าเนินการจดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบแขวน (Inverter) 

 จ านวน     86,800 บาท 



 
 

ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 43,400 บาท 
ต ัง้จา่ยไว ้86,800 บาท 

1) ด าเนินการจดัซื้อตามบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์ ธนัวาคม 2562 
   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์  
 เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ส านกังาน        

จ านวน   17,000 บาท 
  1) เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
         ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
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 คุณลกัษณะพืน้ฐาน  
( 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) 
  มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่ 
จานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาแบบ Cache Memory  
  รวมในระดบั (Level) เดียวกนัขนาดไมน้่อยกวา่ 4 MB  
- มีหน่วยความจาหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 

4 GB  
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 

TB 
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 250 GB จานวน 

1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T  
 หรือดกีวา่ จานวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง  
- มีแป้นพมิพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย  
      

งบเงนิอดุหนุน          รวม    
40,000 บาท 
เงนิอุดหนุ น           รวม    

40,000 บาท  
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                    จ านวน 

40,000 บาท 



 
 

1. อุดหนุนทีท่ าการอ าเภอเปือยน้อยโครงการจดังานรฐั 
      ราชพธิี รฐัพธิีเฉลมิพระเกยีรต ิฯ ต ัง้จา่ยไว ้ 20,000 บาท  
          

2.  อดุหนุนเทศบาลเปือยน้อย ตามโครงการคา่ใช้จา่ยศูนย์ปฏบิตักิารรว่ม  
    ในการช่วยเหลือประชาชนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ  
    ต ัง้จา่ยไว ้20,000  บาท 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1692  ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2562 
 

            
***********************************************************************
****   
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       งานบรหิารงานคลงั 

งานบรหิารงานคลงั              รวม  
602,000  บาท      
งบด าเนินงาน                   รวม  

602,000 บาท  

คา่ตอบแทน            จ านวน   20,000 
บาท    

 เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร         จ านวน    
20,000 บาท 

               1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลพนกังานจา้ง 
         และบุคคลอืน่ทีม่ีสทิธเิบกิคา่เลา่เรียนศกึษาบุตรตามระเบยีบกฎหมาย 
         ทีก่ าหนดไว ้ต ัง้จา่ยไว ้ 20,000 บาท  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
            พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

 

 

คา่ใช้สอย            จ านวน 582,000 
บาท 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร                

จ านวน  432,000   บาท 
 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารดา้นกจิการงานคลงัและกจิการอืน่ๆ  
ของเทศบาลต าบลสระแกว้ ต ัง้จา่ยไว ้ 432,000  บาท 
 

 

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองในกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ 
  



 
 

1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ในราชอาณาจกัร            
จ านวน 40,000 บาท 
ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบยีน 
    
และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือการฝึกอบรมสมัมนา
    
ของพนกังานเทศบาล และพนกัจา้ง ทีป่ฏบิตังิานในกองคลงั (กองคลงั) 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเ
จา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

 
 

2. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาประสทิธภิาพการเก็บรายได ้         
จ านวน 10,000 บาท 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยจดัท าหรือปรบัปรุงแผนขอ้มูล 
   
แผนภาษีทะเบียนทรพัย์สนิ และการจดัท าฐานขอ้มูลในการ 
จดัเก็บรายไดใ้นการจดัเก็บรายไดต้ามระเบียบโปรแกรมแผนทีภ่าษี 

         และทะเบยีนทรพัย์สนิ 
 

3. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี          
จ านวน  100,000 บาท 

         เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการจดัท าแผนทีภ่าษี       
1) พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สนิของอค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้ง พ.ศ. 2562 

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 0107 ลงวนัที ่8 มกราคม 2561          
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              แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ         รวม  
387,200  บาท 

งบด าเนินงาน                     รวม  387,200  
บาท 
 

คา่ตอบแทน         รวม    95,000
 บาท 
 

       คา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
 จ านวน 95,000 บาท 
            

     1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง อปพร.ต าบลสระแกว้ 
         ตามค าส ั่งศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลสระแกว้ ต ัง้จา่ยไว ้95,000 บาท 
 



 
 

คา่ใช้สอย         จ านวน 292,200 
บาท  
 

       รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร      จ านวน 
292,200 บาท  
    1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานกูชี้พ กูภ้ยัตามโครงการ 
            ใหบ้รกิารผูบ้าดเจ็บ ฉุกเฉิน กอ่นถงึโรงพยาบาล ต ัง้จา่ยไว ้292,200 

บาท  
 

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

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั     รวม  
960,000 บาท 

งบด าเนินงาน         รวม  
960,000 บาท 

 

คา่ใช้สอย               จ านวน  960,000 
บาท 

 

     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร                จ านวน 
900,000 บาท 

 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
และระงบัอคัคีภยัและกจิการอืน่ๆ ของเทศบาลต ัง้จา่ยไว ้  900,000 บาท 
   

 

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ  
 

1. เพือ่ก าหนดเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหต ุ
 จ านวน 30,000 บาท 
ทางถนน เทศกาลปีใหม ่สงกรานต์ ฯลฯ  

1)หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 
2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1123 ลงวนัที ่9 เมษายน 
2563 

 

2. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัอาสา 
 จ านวน  30,000 บาท 
สมคัรป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือน (อปพร)            

  1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
       ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2562 
  2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0229/ว7367 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2562 
  3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5359 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 
  4) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนที ่สดุที ่มท 0808.2/ว440 ลงวนัที ่13 
กุมภาพนัธ์ 2563 
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         แผนงานการศกึษา 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา      รวม  
2,219,624   บาท 



 
 

งบบุคลากร         รวม  1,811,624   
บาท 
 

เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)        รวม   
1,811,624  บาท 
  

เงนิเดือนพนกังาน        จ านวน 
1,018,000บาท 
   1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล 
        และขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก รวม 3 อตัรา ไดแ้ก ่

 1. ผูอ้ านวยกองการศกึษา จ านวน 1 อตัรา  
   2. ขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก  จ านวน 2 อตัรา 

 

เงนิประจ าต าแหน่ง        จ านวน  
42,000  บาท 
           1. เพือ่จา่ยเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการศกึษาตามกฎหมาย 
               วา่ดว้ยเงนิเดือนประจ าต าแหน่ง โดยค านวณ ต ัง้จา่ยไว ้ไมเ่กนิ 12 เดือน 
 

 เงนิวทิยฐานะ         จ านวน   
84,000 บาท 
   1. เพือ่จา่ยเป็นวทิยฐานะช านาญการครูผูดู้แลเด็กจ านวน 2 อตัรา 
       ตามพระราชบญัญตัเิงนิเดือนเงนิวทิยฐานะ 
และเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชครู 
       และบุคลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ 2564 ต ัง้จา่ยไว ้ไมเ่กนิ 12 
เดือน 
 

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน  
660,624  บาท 
    1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนและปรบัปรุงคา่ตอบแทน ใหแ้ก ่
พนกังานจา้งตามภารกจิ  
                จ านวน 4 อตัราโดยค านวณต ัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน      
 

 เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง       จ านวน     
7,000 บาท 
    1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั่วไป 
  1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการก าหนดให้เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
                                  อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 

2) หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
   เรือ่ง 
ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เงนิด าเนินงาน         รวม 
408,000  บาท 
 

คา่ตอบแทน         รวม   32,000 บาท  
คา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

 จ านวน    22,000 บาท 
            

  1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบัผูป้ระกอบอาชีพครูทีส่งักดัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 



 
 

               ของเทศบาลาต าบลสระแกว้ จ านวน 2 ต าแหน่ง 
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       จ านวน   

10,000 บาท 
1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 
และขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
     พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
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คา่ใช้สอย         รวม    326,000 
บาท 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร               จ านวน 

216,000  บาท 
 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารดา้นงานดา้นแผนงานการศกึษาและกจิกา
รอืน่ๆ  
 ของเทศบาลต าบลสระแกว้ ต ัง้จา่ยไว ้ 216,000  บาท 

 
 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองในกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ  
 จ านวน    80,000 บาท      

 

         1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรส าหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียง  

              คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 
ในการเดนิทางไปราชการ 

             หรืออบรมสมัมนาของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  
 
 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม       จ านวน   
30,000 บาท 

 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม หรือบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
โตะ๊ เกา้อี้ ฯลฯ 

               
คา่วสัด ุ             รวม  

50,000  บาท 
 

วสัดุส านกังาน         จ านวน   
30,000 บาท 

      1.  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน เช่น เครือ่งเขียนเครือ่งค านวณเลข 
กระดาษ  
         แฟ้ม กระดาษโปสเตอร์ แบบพมิพ ์ตรายาง 
สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซื้อหรือจา้งพมิพ ์

    เครือ่งเย็บกระดาษ แผนที ่พระบรมฉายยาลกัษณ์แผงปิดประกาศ 
กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ 

   

วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน    
20,000 บาท 



 
 

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่นหมกึคอมพวิเตอร์ แผน่ซดี ี
               โปรแกรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้คอมพวิเตอร์ 
 

**************************************************************************** 
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งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา      รวม  
855,080 บาท 

งบด าเนินงาน         รวม  
605,480 บาท 
 

คา่ใช้สอย         รวม  369,760 บาท  
 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ 
 

คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน        จ านวน 
  13,760 บาท 

 1. เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    บา้นสระแกว้และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กแจง้อรุณศลิป์ 
              

คา่เครือ่งแบบนกัเรียน        จ านวน    
9,600 บาท  
 1. เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียน ส าหรบัเด็กในศนูย์ พฒันาเด็กเล็ก 
              บา้นสระแกว้ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 
 

คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)       จ านวน
  78,200  บาท 
 1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรบัศนูย ์พฒันาเด็กเล็ก 
              บา้นสระแกว้และศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัแจง้ อรุณศลิป์ 
 

คา่หนงัสือเรียน         จ านวน    
6,400  บาท 
  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสือเรียน ส าหรบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
               บา้นสระแกว้และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 
   



 
 

คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     จ านวน 
225,400 บาท 
   1. เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
                บา้นสระแกว้และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 
 

คา่อุปกรณ์การเรียน        จ านวน     
6,400 บาท 
   1. เพือ่จา่ยเป็นคา่อุปกรณ์การเรียนส าหรบัเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
                 บา้นสระแกว้และศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

 

คา่ใช้จา่ยในโครงการจดัวนัเด็กแหง่ชาต ิ      จ านวน 
   30,000 บาท 
  1. 
เพือ่จา่ยเป็นเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการจดัวนัเด็กแหง่ชาตเิป็นการสนบัสนุน 

      
ใหเ้ด็กรูจ้กัสทิธหิน้าทีข่องตวัเองรวมท ัง้ตระหนกัคณุคา่ในการพฒันาตวัเอง 

      ใหเ้ป็นผูม้ีความรูคู้คุ่ณธรรม  
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คา่วสัด ุ          รวม   
203,120 บาท 
 

วสัดุงานบา้นงานครวั               จ านวน    
12,000 บาท 

 1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อแปรง ไมก้วาด เขง่ สบู ่ผงซกัฟอก น ้ายาดบักลิน่ 
          ถว้ย ชาม ถาด มีด แกว้น ้าจานรองแกว้กระตกิน ้าแข็งกระตกิน ้ารอ้น 
          เตาแกส๊ กระทะไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสระแกว้ 
         และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 

 

คา่อาหารเสรมิ (นม)        จ านวน 
 191,120 บาท 
  1. เพือ่จา่ยเป็นอาหารเสรมิ (นม) แก ่โรงเรียนบา้นสระแกว้ประชาสรรค์ 
               โรงเรียนบา้นนาเสยีวโคกสวา่ง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสระแกว้ 
              และศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ จ านวน  260 วนั     
 

คา่สาธารณูปโภค        รวม  32,600 บาท 
คา่ไฟฟ้า               จ านวน     
9,600 บาท 
    1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า ส าหรบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสระแกว้  
                 และศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์  



 
 
 

คา่น ้าประปา น ้าบาดาล               จ านวน 
 3,000 บาท 
    1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ประปา ส าหรบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสระแกว้  
                 และศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์  
 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม              จ านวน   
20,000 บาท 
         1. 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าคูส่ายอนิเตอร์เน็ตส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสระแ
กว้ 

             และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์ 
 

งบเงนิอดุหนุน         รวม  
 249,600 บาท 
เงนิอุดหนุน         รวม   
 249,600 บาท 
 

 เงนิอุดหนุนสว่นราชการ        จ านวน
 249,600 บาท 
    1. อุดหนุนโรงเรียนบา้นสระแกว้ประชาสรรค์ 
โรงเรียนบา้นนาเสยีวโคกสวา่ง 
                 เพือ่จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียน อตัรา คนละ 20 
บาท/วนั  
         จ านวน 200 วนั 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยรายได้และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาในสงักดั อปท. พ.ศ. 

2562 
 

*****************************************************************************
********* 
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     แผนงานสาธารณสขุ 
 

งานบรหิารงานท ั่วไป สาธารณสขุ       รวม 
255,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน         รวม   
85,000 บาท 
 

คา่ใช้สอย         รวม   45,000  บาท 
 

รายจา่ยใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร        จ านวน 
5,000 บาท 
    1.  เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ 



 
 

                  ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนกับา้ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการจดัสวสัดภิาพสตัว์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิน่ พ.ศ. 2562 

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0819.3/235 ลงวนัที ่25 มกราคม 2563 
3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0819.3/807 ลงวนัที ่12 มีนาคม 

2563 
4) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0819.3/ว1393 ลงวนัที ่12 

พฤษภาคม 2563 
 
 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ 
 

     1. 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมเจา้หน้าทีห่น่วยกชีูพต าบลสระแกว้ 
จ านวน 20,000  บาท 

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553 
2) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวนัที ่16 ตุลาคม 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
 

2. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการฉีดวคัซีนป้องกนั     
จ านวน 20,000 บาท 
โรคพษิสุนขับา้ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก 
โรคพษิสุนขับา้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการจดัสวสัดภิาพสตัว์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2562 
2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0819.3/235 ลงวนัที ่25 มกราคม 2563 
3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0819.3/807 ลงวนัที ่12 มีนาคม 2563 
4) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0819.3/ว1393 ลงวนัที ่12 พฤษภาคม 

2563 

                     
คา่วสัด ุ         รวม    40,000  

บาท 
 

วสัดุเช้ือเพลงิและสารหลอ่ลืน่       จ านวน
 30,000  บาท 

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อ น ้ามนัดีเซล 
น ้ามนัจารบนี ้ามนัเครือ่งใช้ในกจิการหน่วยกูชี้พ  

                 เทศบาลต าบลสระแกว้ ฯลฯ 
 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์       จ านวน
 10,000 บาท 
   1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุทางการแพทย์อาท ิ
เช่นแอลกอฮอล์ออกซีเจนน ้ายาตา่งๆ  
       สายยาง ลูกยาง หลอดแกว้ เวชภณัฑ ์
และวสัดุอืน่ทีใ่ช้งานเกีย่วกบัการแพทย ์ฯลฯ 
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งบเงนิอดุหนุน         รวม     
170,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน         รวม     
170,000 บาท 

 

        เงนิอุดหนุนสว่นราชการ              จ านวน      
20,000 บาท 
1. อุดหนุนโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลสระแกว้ตามโครงการ 
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์สรา้งสขุภาพดีต าบลสระแกว้ ต ัง้จา่ยไว ้10,000 
บาท 
 

 

     2. อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเปือยน้อยตามโครงการ 
สนบัสนุนกิง่กาชาดอ าเภอเปือยน้อย ต ัง้จา่ยไว้ 10,000 บาท  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
 

เงนิอุดหนุนเอกชน        จ านวน 
140,000 บาท 
1. อุดหนุนชุมชน 
ส าหรบัการด าเนินงานตามโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุข   
    เพือ่อุดหนุน บา้นสระแกว้ บา้นเกา่คอ้ บา้นนาเสยีว 
บา้นโคกสวา่งบา้นวงัหนิ 
    บา้นหวัขวั 
และบา้นโนนเหลือ่มส าหรบัการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าร ิ
    ดา้นสาธารณสขุ หมูบ่า้นละ 20,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์      จ านวน     
10,000 บาท 

1. เพือ่อุดหนุนส านกังานเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแกน่ 
ตามโครงการสนบัสนุน 
    ภารกจิของเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 

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

                   
     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์                
รวม 40,000 บาท 

งบด าเนินงาน                   รวม 
40,000 บาท  

คา่ใช้สอย           รวม 
40,000 บาท    

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ    



 
 
 

 1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยกจิกรรมผูสู้งอาย ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              ต ัง้จา่ยไว ้40,000 บาท 
 
*****************************************************************************

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

งานบรหิารท ั่วไป เกีย่วกบัเคหะและชุมชน        รวม  
1,234,800 บาท 

งบบุคลากร            รวม    
777,000 บาท 

 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)          รวม    
777,000 บาท 

 

เงนิเดือนพนกังาน         จ านวน  725,000 
บาท 

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนแกพ่นกังานเทศบาลและปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
   

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังาน                   
จ านวน    10,000 บาท 

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวและเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 
   

เงนิประจ าต าแหน่ง          จ านวน   
42,000 บาท 

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กผู่อ้ านวยการกองช่าง 
    (นกับรหิารงานช่างประเภทอ านวยการทอ้งถิน่ระดบัตน้) 
  
 

งบด าเนินการ         รวม 
 457,800 บาท 

 

คา่ตอบแทน         รวม     
88,800 บาท 

 

     คา่เช่าบา้น         จ านวน 
58,800 บาท 

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลผูอ้ านวยการกองช่าง 
      (นกับรหิารงานช่าง ประเภท อ านวยการทอ้งถิน่ระดบัตน้)  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       จ านวน 
30,000 บาท 



 
 

    1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
     พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ   

 

คา่ใช้สอย          รวม   
354,000 บาท 

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร             จ านวน   
324,000 บาท 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารดา้นงานช่าง และกจิการอืน่ๆ 
ของเทศบาล ต ัง้จา่ยไว ้324,000 บาท 

 

     รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ   
  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร        

จ านวน    30,000 บาท 
               ส าหรบัเป็นคา่ ลงทะเบียน คา่เบี้ยเล้ียง คา่เดนิทาง คา่เช่าทีพ่กั ฯลฯ 
      ส าหรบัพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  
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คา่วสัด ุ                 รวม   
15,000 บาท 

 

      วสัดกุอ่สรา้ง                     จ านวน   
5,000 บาท 

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อไม ้สี ตะปู ปนูซีเมนต ์แปรงทาสีเหล็ก อฐิ กระเบื้อง 
      จอบ เสยีม เหล็กเสน้ ทอ่น ้า และอุปกรณ์น ้าประปา ทอ่ตา่งๆ โถสวม  
     อา่งลา้งมือ ฯลฯ 
 

       วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่             จ านวน  
10,000 บาท 
 1. เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษโปสเตอร์  
     พูก่นัสี ไมอ้ดั ฟิล์ม รูปสีหรือขาวด า ทีไ่ดจ้ากการลา้งอดัขยายและอืน่ๆ 
 

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

งานไฟฟ้าถนน               รวม 
25,000 บาท 

งบด าเนินงาน               รวม  
25,000 บาท 

 

คา่ใช้สอย                รวม   
25,000 บาท 

 

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ           จ านวน  
25,000 บาท 



 
 

 1. เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ไฟฟ้า 
เพือ่ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธรณหมูบ่า้นทีเ่สียหาย   

  เช่น หลอดไฟฟ้า บลัลาสก์ สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ    
 

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

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล            รวม  
776,000 บาท 

งบด าเนินงาน               รวม  
776,000  บาท 

 

คา่ใช้สอย                รวม  
776,000  บาท 

 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร            จ านวน 
756,000 บาท 

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเก็บขยะมูลฝอยในเขตทีร่บัผดิชอบ 
                  ของเทศบาลต าบลสระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                  ต ัง้จา่ยไว ้756,000 บาท 
  

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองในกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ   
  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการก าจดัขยะมูลฝอยสิง่ปฏกิูลและน ้าเสีย

     จ านวน   20,000 บาท 
      ประจ าปีงบประมาณ 2564  
   1) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีนรอ้ยของบ้านเมือง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2560 
   2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2560 
   3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0820.2/ว 1187 ลงวนัที ่16 

เมษายน2562 
 

                -18- 
 

    แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
  

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน           
รวม 65,000 บาท 

งบด าเนินงาน               รวม 
45,000 บาท 

 

คา่ใช้สอย                รวม 
45,000 บาท 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ     

 1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข          
จ านวน 15,000 บาท 

     ปญัหายาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0816.3/ว 1331 ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 
 



 
 

 2. เพือ่เป็นคา่จา่ยโครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพแก ่          
จ านวน 30,000 บาท 

  ประชาชนประจ าปีงบประมาณ 2564 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปก

ครองสว่นทอ้งถิน่ 
         พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) .ศ.2561 
  2) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
       ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2562 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2559 
 

งบเงนิอดุหนุน               รวม  
20,000 บาท 

เงนิอุดหนุน                รวม  
20,000 บาท 

 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ          จ านวน  
20,000 บาท 

1. อุดหนุนศนูย์อ านวยการและปราบปราม ยาเสพตดิจงัหวดัขอนแกน่ 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัขอนแกน่ 

    ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต ัง้จา่ยไว ้10,000 บาท 
 

2. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเปือยน้อย 
ตามโครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

     อ าเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ต ัง้จา่ยไว ้10,000 บาท 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
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                        แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

งานกีฬาและนนัทนาการ        รวม  30,000 
บาท 

 

งบด าเนินงาน         รวม  30,000 
บาท  

 

คา่ใช้สอย         รวม   10,000 บาท
  



 
 
 

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ  
 

  1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยจดักจิกรรมตามโครงการแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   
จ านวน  10,000  บาท 
          สงักดัเทศบาลต าบลสระแกว้ ประจ าปี 2564 
   

คา่วสัดุ           รวม  20,000 บาท 
 

วสัดุกฬีา         จ านวน  20,000 
บาท 
  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์กีฬาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
              ต าบลสระแกว้ เชน่ ลูกฟตุบอล ลูกตะกรอ้ลูกวอลเลย์บอล ตาขา่ย ฯลฯ 
 
*****************************************************************************

*** 
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่       รวม  50,000 
บาท 
 

งบด าเนินงาน         รวม   
50,000 บาท 
  

คา่ใช้สอย         รวม   50,000  บาท 
  

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองในกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดอืน่ๆ 
  1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการจดัขบวนแหง่านศวิะราตรีปูชะนียาลยั         
จ านวน   50,000 บาท 
      ปราสาทเปือยน้อย (งานบุญกู)่ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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                            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา      รวม  
1,359,000 บาท 
 



 
 

งบด าเนินงาน           รวม      
30,000 บาท 
 

คา่ใช้สอย           รวม      20,000 
บาท 
 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร         จ านวน 
20,000 บาท 
  1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการออกแบบ และควบคุมงานกอ่สรา้ง    

       หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 
       เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

คา่วสัด ุ            รวม   
10,000 บาท 
วสัดุกอ่สรา้ง          รวม    10,000 
บาท 
      เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 
 

งบลงทุน           รวม  1,329,000 
บาท 
 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง          รวม  
1,329,000 บาท 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
1. โครงการกอ่สรา้งร ัว้พรอ้มป้ายศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสระแกว้     
จ านวน 131,000 บาท 
ขนาดสูง 1.50 เมตร  ยาว 47 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทีเ่ทศบาลต าบลสระแกว้ก าหนด 
  

2. โครงการกอ่สรา้งร ัว้พรอ้มป้ายศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัแจง้อรุณศลิป์    
จ านวน 175,000 บาท 
 ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทีเ่ทศบาลต าบลสระแกว้ก าหนด  

 

3. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. บรเิวณประตูทางเขา้    
จ านวน   46,000 บาท 
หน้าโรงเรียนบา้นสระแกว้บา้นสระแกว้ หมูท่ี ่1 ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ยาว 7 เมตร ลกึ 0.50 เมตร   

 

4. โครงการขุดลอกล าหว้ยเลาน้อย บา้นสระแกว้ หมูท่ี ่1 (นานายสงั)    
จ านวน   36,000 บาท 
 กวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว 410 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร  
ปรมิาณดนิถม 3,690  ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที ่
เทศบาลต าบลสระแกว้ก าหนด  
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5. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นเกา่คอ้ หมูท่ี ่3 (ซอยสระแดง)         
จ านวน 232,000 บาท 
กวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว  60  เมตร หนา 0.15 เมตร มพีื้นผวิจราจร 
ไมน้่อยกวา่ 300 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลสระแกว้ก าหนด  
       

6. โครงการปรบัปรุงถนน คสล. ภายในหมูบ่า้นบา้นนาเสยีว หมูท่ี ่5         
จ านวน 117,000  บาท 
 กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ผวิจราจร 
ไมน้่อยกวา่ 120 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล 
ต าบลสระแกว้ก าหนด  
        

7.  โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโคกสวา่ง หมูท่ี ่6 (ซอยสระไทยญีปุ่่น)
       จ านวน  182,000 บาท 
กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ผวิจราจร 
ไมน้่อยกวา่ 240 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล 
ต าบลสระแกว้ก าหนด  
 

8. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นวงัหนิ หมูท่ี ่7 (ซอยวดัป่าไพศาล)       
จ านวน  232,000 บาท 
กวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ผวิจราจร 
ไมน้่อยกวา่ 300 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล 
ต าบลสระแกว้  
 

9. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหวัขวั หมูท่ี ่1 (ซองหลงัวดัธาตกุูท่อง)       
จ านวน 158,000 บาท 
กวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ผวิจราจร 
ไมน้่อยกวา่ 200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลสระแกว้  
(ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาลต าบลสระแกว้) 

      
เงนิชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้( คา่ K )          
จ านวน   20,000 บาท 
 

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้( คา่ K )  
 

หนงัสอืกรมบญัชีกลาง ด่วนมากทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405./ว110 ลงวนัที ่5 มีนาคม 2561 
เรือ่ง  แนวทางซ้อมปฏบิตั ิในการก าหนดเงือ่นไขและหลกั เกณฑ์สญัญาแบบปรบัราคาได้ ( คา่ K ) 
ไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง 
 

*****************************************************************************
* 
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         แผนงานการเกษตร 
 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม้       รวม    
60,000 บาท 

งบด าเนินงาน         รวม    
60,000 บาท 

 

คา่ใช้สอย         รวม    60,000 บาท 
 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
 1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะ                   

จ านวน    20,000 บาท 
     เฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่เพิม่พืน้ทีส่ีเขยีว 
 

 2. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาน ้าจืดในแหลง่        
จ านวน    20,000 บาท 

     ชุมชนเฉลมิพระเกยีรต ิ 
 

3. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื         จ านวน   
20,000  บาท 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้  

          กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 
 
************************************************************************* 
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                                     แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง           รวม   
5,295,096 บาท 

งบกลางรวม             รวม   
5,295,096 บาท 

งบกลาง           รวม  
5,295,096  บาท 

 

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้        จ านวน  500,000 
บาท  

              เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการช าระหน้ีพรอ้มดอกเบ้ียตามสญัญากูเ้งนิ 
              จากสถาบนัการเงนิภายในประเทศ   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ 
      และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 

พ.ศ.2561 
 

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม       จ านวน  
36,500 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบประกนัสงัคมของนายจา้งใหแ้ก ่
              พนกังานจา้ง จ านวนรอ้ยละ 5 ของคา่จา้งตอ่เดือน 

1) พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท  0808.2/ว 4172 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 

2561 
 

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน       จ านวน  
2,000 บาท 

   เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจา่ยเงนิสมทบ เขา้กองทุนเงนิทดแทน  
             เพือ่เป็นกองทนุในการจา่ยเงนิทดแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
    เป็นรายปีรอ้ยละ 0.2 ของคา่จา่งท ัง้ปี 

1) พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1620 ลงวนัที ่22 เมษายน 2562 

 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ        จ านวน  
2,990,000 บาท 

     
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้กผู่สู้งอายุในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลสระแก้ว 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 
 แก้ไขเพิม่เต็ม (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 

 

เบ้ียยงัชีพคนพกิาร        จ านวน     
980,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้กค่นพกิาร ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 



 
 

      ของเทศบาลต าบลสระแกว้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ยความพกิารให้แก่คนพกิารขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 
      แก้ไขเพิม่เต็ม (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 

   
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส ์        จ านวน       

12,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้กผู่ป่้วย 
      เอดสท์ีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ มีความเป็นอยู ่
     ยากจน หรือถกูทอดทิง้ขาดผูอุ้ปการะดแูลไมส่ามารถประกอบ 
     อาชีพเล้ียงดตูวัเองได ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ยความพกิารให้แก่คนพกิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 

      แก้ไขเพิม่เต็ม (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
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ส ารองจา่ย              จ านวน  
200,000 บาท 

    เพือ่จา่ยในกรณีทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า  หรือในกรณีเรง่ดว่น 
             และฉุกเฉิน หรือเพือ่ป้องกนัสาธารณภยั หรือบรรเทาความเดือดรอ้น 
    ของประชาชนโดยสว่นรวม 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรป
กครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) .ศ.2561 

3) กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1179 ลงวนัที ่15 เมษายน 2563 
          

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั               รวม      
254,596 บาท 

 

 1. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน             
จ านวน     90,000 บาท 

    เทศบาลต าบลสระแกว้ ประจ าปี 2564  
        1)   ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 8091.4/ว 2502 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 

   2)   ประการส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหง่ชาติ 
         เรือ่ง รายชือ่องค์กรสวสัดิการชุมชนตามพระราชบญัญตั ิสง่เสริมจดัสวสัดิการสงัคม 
                 พ.ศ . 2546 (ฉบบัที ่32) ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2555 

 

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ตามระเบียบ      
จ านวน     24,596 บาท 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  เกีย่วกบัคา่บ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาต 
     แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยพจิารณาจากรายรบัจรงิ ประจ าปี 
          ทีผ่า่นมาของเทศบาล ยกเวน้เงนิกู ้เงนิจา่ยขาด 
และเงนิอุดหนุนทกุประเภท 
        แตจ่ะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหน่ึงสว่นหกของประมาณการรายรบั 
                โดยในปีงบประมาณ 2564  สามารถค านวณไดด้งัน้ี  
                รายรบัตามงบประมาณท ั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                จ านวน  14,728,240 x0.00167 = 24,596 บาท  



 
 
          

3. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ระดบั         
จ าวน  90,000  บาท 

       ทอ้งถิน่ต าบลสระแกว้ ประจ าปี 2564 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ  
      คา่บรกิารสาธารณสุขทีไ่ดร้บัจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ  
        แหง่ชาต ิ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการต ัง้งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เพือ่สมทบกองทนุ พ.ศ. 2561  
       และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 

 

4. เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยเช่าพื้นทีก่ าจดัขยะของเทศบาลใหแ้กอ่งค์ปกครอง 
       จ านวน  50,000  บาท 

     สว่นทอ้งถิน่อืน่ๆ ประจ าปี 2564  ต ัง้จา่ยไว ้50,000 บาท 
 
 
 
                        -25- 
 

 เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.)  
 รวม     320,000  บาท 

   เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(ก.บ.ท.)  
   ตามพระราชบญัญตั ิบ าเหน็จบ านาญขาราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2500   
   โดยค านวณต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 2 ของประมาณการรายรบั 
ทุกประเภทประจ าปี 
   ตามงบประมาณ รายจา่ยท ั่วไป (ยกเวน้ พนัธบตัร เงนิกู ้
เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให/้เงนิบรจิาคและเงนิอุดหนุน) ตาม 
   พระราชบญัญตั ิระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  

 1) พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นทอ้งถิน่   พ.ศ. 2500  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 

                      3)  หนงัสอืส านกังานกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 
34 
                           ลงวนัที ่30 กนัยายน 2562 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 
 


