






ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลสระแกว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลสระแกวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลสระแกว 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,480,703.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,630,116.49 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,229,145.43 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
300,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 40,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 474,270.73 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 22,610,033.12 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,738.68 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 98,129.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 71,717.84 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 114,359.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 4,200.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,065,603.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 8,253,284.19 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 75,848.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,302,282.70 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,162,274.64 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,139,779.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,578,916.06 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,011,073.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 410,240.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 155,818.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 390,075.96 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสระแกว
อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,738.68 2,300.00 12,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

98,129.75 134,900.00 146,100.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 71,717.84 103,500.00 105,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

114,359.00 140,000.00 121,400.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,200.00 21,000.00 105,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 8,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 291,145.27 409,700.00 495,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,065,603.66 14,590,300.00 15,005,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,065,603.66 14,590,300.00 15,005,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 8,253,284.19 8,000,000.00 8,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,253,284.19 8,000,000.00 8,500,000.00

รวม 22,610,033.12 23,000,000.00 24,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสระแกว
อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,162,274.64 5,353,170.00 5,110,140.00

งบบุคลากร 7,139,779.00 10,253,900.00 11,754,960.00

งบดําเนินงาน 4,578,916.06 5,287,730.00 5,464,500.00

งบลงทุน 1,011,073.00 1,716,200.00 1,086,000.00

งบเงินอุดหนุน 410,240.00 389,000.00 579,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 5,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,302,282.70 23,000,000.00 24,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลสระแกว

อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลสระแก้ว
อําเภอเปอยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,074,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,548,320

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,266,020

แผนงานสาธารณสุข 423,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,656,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 544,480

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 260,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,062,000

แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,110,140

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสระแกว

อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,110,140 5,110,140
    งบกลาง 5,110,140 5,110,140

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,918,280 382,560 1,988,400 8,289,240
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,293,640 382,560 1,988,400 5,664,600

งบดําเนินงาน 1,385,000 55,000 215,000 1,655,000
    คาตอบแทน 246,000 10,000 42,000 298,000

    คาใชสอย 709,000 45,000 173,000 927,000

    คาวัสดุ 190,000 0 0 190,000

    คาสาธารณูปโภค 240,000 0 0 240,000

งบลงทุน 28,500 16,000 50,500 95,000
    คาครุภัณฑ์ 28,500 16,000 50,500 95,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

งบรายจ่ายอื่น 5,000 0 0 5,000
    รายจายอื่น 5,000 0 0 5,000

รวม 7,366,780 453,560 2,253,900 10,074,240

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 291,120 0 291,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 291,120 0 291,120

งบดําเนินงาน 488,200 769,000 1,257,200
    คาตอบแทน 136,000 0 136,000

    คาใชสอย 352,200 758,000 1,110,200

    คาวัสดุ 0 11,000 11,000

รวม 779,320 769,000 1,548,320

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 664,320 1,345,800 2,010,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 664,320 1,345,800 2,010,120

งบดําเนินงาน 228,000 759,500 987,500
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 168,000 531,580 699,580

    คาวัสดุ 50,000 215,320 265,320

    คาสาธารณูปโภค 0 12,600 12,600

งบลงทุน 17,000 12,000 29,000
    คาครุภัณฑ์ 17,000 12,000 29,000

งบเงินอุดหนุน 0 239,400 239,400
    เงินอุดหนุน 0 239,400 239,400

รวม 909,320 2,356,700 3,266,020

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 263,800 263,800
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใชสอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 93,800 93,800

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 423,800 423,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใชสอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 795,000 0 0 795,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 795,000 0 0 795,000

งบดําเนินงาน 394,000 20,000 447,000 861,000
    คาตอบแทน 68,000 0 0 68,000

    คาใชสอย 286,000 0 447,000 733,000

    คาวัสดุ 40,000 20,000 0 60,000

รวม 1,189,000 20,000 447,000 1,656,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 369,480 369,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 369,480 369,480

งบดําเนินงาน 125,000 125,000
    คาตอบแทน 35,000 35,000

    คาใชสอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 544,480 544,480

หนา : 7/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 150,000 160,000
    คาใชสอย 10,000 150,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

รวม 10,000 250,000 260,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

งบลงทุน 962,000 962,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 962,000 962,000

รวม 1,062,000 1,062,000

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 15,000
    คาใชสอย 15,000 15,000

รวม 15,000 15,000

หนา : 9/9



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลสระแก้ว
อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 24,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,024,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,548,320
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,266,020

แผนงานสาธารณสุข 423,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,656,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 544,480

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 260,000
ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,062,000

แผนงานการเกษตร 15,000
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 5,110,140
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 24,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0



                          -2-

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้วมีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่  23  เดือน กันยายน พ.ศ.2565

พรม  ประตา
(นายพรม   ประตา)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว

เห็นชอบ

ต าแหน่ง นายอ าเภอเปือยน้อย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ร้อยต ารวจตรี     สิงห์ค า     ค ายอด
(สิงห์ค า     ค ายอด)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ

สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 90,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยตำมระเบียบ
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 465,000 บำท

 ้เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำพืน้ทีใ่จกำรก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลให้แก่
ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 17,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ค่ำเช่ำพืน้ทีก่ ำจัดขยะ 100,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีเหตุสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
เงินส ำรองจ่ำย 103,240 บำท

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพ

เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่คนพิกำร
เบีย้ยังชีพควำมพิกำร 976,800 บำท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 3,213,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินสมทบ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 34,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบประกันสังคม

งบกลาง 5,110,140 บาท

งบกลาง 5,110,140 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 24,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 5,110,140 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลสระแก้ว
อ ำเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร     ให้แก่พนักงำนเทศบำล 

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่คณะ
ค่ำเช่ำบ้ำน 186,000 บำท

ค่าตอบแทน 246,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท

1. เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน ส ำนักปลัด ดังนี้    
งบด าเนินงาน 1,385,000 บาท

1. เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่อื่นๆให้แก่พนักงำน 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 91,440 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,293,640 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 3,034,200 บำท

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 1,490,400 บำท
เพือ่เป็นค่ำตอบแทนให้แก ่       

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 198,720 บำท
เพือ่เป็นค่ำตอบแทนให้แก ่       

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้กับ            

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้กับ         

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 695,520 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับ

งบบุคลากร 5,918,280 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสบทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 7,366,780 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสบทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำล
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 90,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
1.  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน จำรบ ีและ

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแบตเตอร่ี ยำงนอก 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง ไม้กวำด เข่ง 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

1.เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส่ิงของเคร่ือง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 190,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม

โครงกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวินัยเบือ้งต้นแก่บุคลำกร 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลลำกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 40,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรเพิอ่เพิม่

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม ในกำรช่วยเหลือประชำชน 30,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรค่ำใช้จ่ำยศูนย์

2. เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

1. เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 20,000 บำท
1.เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยก

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 60,000 บำท
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองบุคคลและคณะ  

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 42,000 บำท
เพือ่ใช้ถ่ำยส ำเนำ ในกิจกำรของเทศบำล

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำสถำนทีร่ำชกำร 432,000 บำท
ตำมโครงกำรจ่ำงเหมำบริกำรดูแลสถำนทีร่ำชกำร ในกำรรักษำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยโฆษณำเผยแพร่ หรือป้ำยผ้ำลินิน 10,000 บำท
เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์และ

ค่าใชส้อย 709,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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จ ำนวนงบรำยจ่ำยอื่น 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดรำยจ่ำย

รายจ่ายอ่ืน 5,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

อุดหนุนทีท่ ำกำรอ ำเภอเปือยน้อยโครงกำรจัดงำน  รัฐรำชพิธีรัฐพิธี
งบรายจ่ายอ่ืน 5,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนส่วนรำชกำร 30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,500 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีด

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 17,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ือง Computer ส ำหรับงำน

1. เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเก้ำอี้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

3. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำนส ำหรับพนักงำนเทศบำล 4,000 บำท

งบลงทุน 28,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 28,500 บาท

ค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง 25,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรต่ออำยุเช่ำพืน้ทีเ่ก็บข้อมูลเว็ปไซด์ ในกำร

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 50,000 บำท
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำคู่สำยอินเตอร์เน็ตเพือ่ให้บริกำรเด็กนักเรียน 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์โทรเลข ธนำณัติ ค่ำจัดซ้ือดวงตรำ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ในกำรใช้บริกำร

ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำล

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าสาธารณูปโภค 240,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท
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จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำนเทศบำล ให้แก ่

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,698,480 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล

งบบุคลากร 1,988,400 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,988,400 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ส ำหรับ
งานบริหารงานคลัง 2,253,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 บำท

งบลงทุน 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 16,000 บาท

โครงกำรเทศบำลต ำบลสัญจรพบประชำชน 10,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเทศบำลสัญจรพบ

โครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมแผน พัฒนำท้องถิ่น   ปรับปรุงแก้ไข และ 10,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมแผนพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรส ำหรับ 

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเล้ียงรับรองในกำรประชุมจัดประชุม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่าใชส้อย 45,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกค่ำ

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล
งบด าเนินงาน 55,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 382,560 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 382,560 บำท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 453,560 บาท

งบบุคลากร 382,560 บาท
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จ ำนวนเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 4,320 บำท
เพือ่จ่ำยเงินเพิม่ส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 286,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล

งบบุคลากร 291,120 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 291,120 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ือง Computer ส ำหรับงำน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 779,320 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 33,500 บำท
ด ำเนินกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ

ค่าครุภัณฑ์ 50,500 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินต่ำงๆของ
งบลงทุน 50,500 บาท

โดยจัดท ำหรือปรับปรุงแผนข้อมูล แผนภำษีทะเบียนทรัพย์สิน และ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรส ำหรับ
2.เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

1.เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำฃกำร 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรด้ำนกิจกำรงำนคลัง และและกิจกำร 108,000 บำท
ตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรด้ำนกิจกำรงำนคลัง และกิจกำรอื่นๆ

ค่าใชส้อย 173,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่

งบด าเนินงาน 215,000 บาท

ค่าตอบแทน 42,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 247,920 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินให้แก่พนักงำนจ้ำง
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จ ำนวนวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 11,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพิม่ศักยภำพทบทวนควำมรู้ให้กับ
ค่าวัสดุ 11,000 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
โครงกำรเพิม่ศักยภำพทบทวนควำมรู้ให้กับอำสำสมัครป้องกันภัย ฝ่ำย 50,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและบรรเทำผู้ประสบสำ
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติ เหตุทำงถนน ปีใหม่ สงกรำนต์ 30,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรป้องกันและบรรเทำผู้ประสบสำธำรณภัย 30,000 บำท

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 648,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรงำนป้องกันบรรเทำ

ค่าใชส้อย 758,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 769,000 บาท

งบด าเนินงาน 769,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน เช่น รักษำรถยนต์ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกู้ชีพ กู้ภัยตำมโครงกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 292,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกค่ำ
ค่าใชส้อย 352,200 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 95,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำทีข่อง อปพร.ต ำบล

งบด าเนินงาน 488,200 บาท

ค่าตอบแทน 136,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งบลงทุน 17,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 17,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง
ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจักรส ำหรับ 40,000 บำท

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรด้ำนงำนกำรศึกษำ 108,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรศึกษำ 

ค่าใชส้อย 168,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล ทีม่ีสิทธิเบิกค่ำ

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงพร้อมทัง้ปรับปรุง
งบด าเนินงาน 228,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 180,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 664,320 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 442,320 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 909,320 บาท

งบบุคลากร 664,320 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือสำยดับเพลิง PVC ขนำด 1.5X20 
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ค่าวัสดุ 215,320 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 215,320 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 35,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำน

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 8,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับเด็ก

ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 257,250 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก

ค่ำหนังสือเรียน 8,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนส ำหรับเด็ก

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) 85,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 12,300 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 17,630 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกิจกำร 108,000 บำท

งบด าเนินงาน 759,500 บาท

ค่าใชส้อย 531,580 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 553,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและปรับปรุงค่ำตอบแทนให้แก ่พนักงำน

เงินวิทยฐำนะ 84,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 2 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 708,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงำน

งบบุคลากร 1,345,800 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,345,800 บาท

เพือ่ด ำเนินกำรจัดซ้ือเครือง Computer ส ำหรับงำนส ำนักงำน * 
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,356,700 บาท

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ิมพ์ : 20/10/2565  11:48:40

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเพือ่เป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตำมโครงกำร 25,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจ ำปี

โครงกำรชุมชนร่วมใจต้ำนภัยไข้เลือดออก 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรชุมชนร่วมใจด้ำนภัยไข้เลือดออก 

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำหน่วยกู้ชีพต ำบลสระแก้ว 15,000 บำท
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ต้ังจ่ำยไว ้15,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสุนัข
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรส ำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ 
ค่าใชส้อย 50,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 423,800 บาท

งบด าเนินงาน 263,800 บาท

อุดหนุนส่วนรำชกำร 239,400 บำท
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสระแก้วประชำสรรค์

เงินอุดหนุน 239,400 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือใส้กรองเคร่ืองกรองน้ ำพร้อมติดต้ัง 
งบเงินอุดหนุน 239,400 บาท

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือใส้กรองเคร่ืองกรองน้ ำ 12,000 บำท

งบลงทุน 12,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 3,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำประปำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้ว 

ค่ำไฟฟ้ำ 9,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้ว และ

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเช่น 
ค่าสาธารณูปโภค 12,600 บาท
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

กิจกรรมโครงกำรผู้สูงอำยุ 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

อุดหนุนบ้ำนหัวขัว หมู่ที ่1 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท

อุดหนุนบ้ำนสระแก้ว หมู่ที ่1 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนหัวขัว หมู่ที ่1 (ต ำบลเปือย 20,000 บำท

อุดหนุนบ้ำนวังหิน หมู่ที ่7 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนสระแก้ว หมู่ที ่1 20,000 บำท

อุดหนุนบ้ำนโนนเหล่ือม หมู่ที ่4 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนวังหิน หมู่ที ่7 20,000 บำท

อุดหนุนบ้ำนนำเสียว หมู่ที ่5 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโนนเหล่ือม หมู่ที ่4 (ต ำบล 20,000 บำท

อุดหนุนบ้ำนโคกสว่ำง หมู่ที ่6 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนนำเสียว หมู่ที ่5 20,000 บำท

อุดหนุนบ้ำนเก่ำค้อ หมู่ที ่3 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโคกสว่ำง หมู่ที ่6 20,000 บำท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนเก่ำค้อ หมู่ที ่3 20,000 บำท

อุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000 บำท
อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเปือยน้อยตำมโครงกำรสนับสนุนกิ่ง

เงินอุดหนุน 160,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์อำท ิเช่น ส ำลี ผ้ำพันแผล 
งบเงินอุดหนุน 160,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท

1. เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือแบตเตอร์์ร่ี 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 93,800 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 13,800 บำท
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งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษโปสเตอร์ 
งานไฟฟ้าและประปา 20,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือไม ้สี ตะปู ปูนซีเมนต์ แปรงทำสีเหล็กอิฐ 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 40,000 บาท

วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม ระบบน้ ำประปำหมู่บ้ำน วัสดุ 

เพือ่เป้นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจักรส ำหรับ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรด้ำนงำนช่ำง และ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรด้ำนงำนช่ำง 216,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกค่ำ
ค่าใชส้อย 286,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 20,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่

งบด าเนินงาน 394,000 บาท

ค่าตอบแทน 68,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นัก

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 753,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ของ

งบบุคลากร 795,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 795,000 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมผู้สูงอำย ุ
แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,189,000 บาท
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เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่

โครงกำรสร้ำงสุขส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 20,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่ประชำชน 20,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช่จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุประจ ำปี
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจักร ส ำหรับ
โครงกำรพัฒนำค์ุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกค่ำ
ค่าใชส้อย 90,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 35,000 บำท

งบด าเนินงาน 125,000 บาท

ค่าตอบแทน 35,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 369,480 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบบุคลากร 369,480 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 369,480 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 544,480 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ ำเสีย 15,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 432,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอยในเขตทีรั่บผิดชอบ

ค่าใชส้อย 447,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 447,000 บาท

งบด าเนินงาน 447,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทย ุเพือ่ใช้ในกิจกำรของ
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รวมงบด าเนินงาน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนศิวะรำตรีบูชนียำลัย ปรำสำท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,062,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเปือยน้อย 100,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน 100,000 บาท

โครงกำรจัดขบวนแห่งำนศิวะรำตรี ปูชะนียำลัย ปรำสำทเปือยน้อย 50,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดขบวนแห่งำนศิวะรำตรี ปูชะนียำ

โครงกำรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 100,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี

ค่าใชส้อย 150,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 150,000 บาท

โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลสระแก้ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด

ค่าใชส้อย 10,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรเปือยน้อย 10,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรเปือยน้อยตำม

อุดหนุนศูนย์อ ำนวยกำรและปรำบปรำม ยำเสพติดจังหวัดขอนแก่น 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนศูนย์อ ำนวยกำรและปรำบปรำมยำ

โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพ

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

 เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงสุขส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักพันธุกรรมพืช 

โครงกำรอนุรักษ์พันธ์ปลำน้ ำจืดในแหล่งชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธ์ปลำน้ ำจืดในแหล่งชุมชน

โครงกำรปลูกต้นไม้ในทีส่ำธำรณะเฉลิมพระเกียรติเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกต้นไม้ในทีส่ำธำรณะเฉลิมพระ

ค่าใชส้อย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 15,000 บาท

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ ( ค่ำ K ) 10,000 บำท
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินบ้ำน
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรติดต้ังสปอร์ตไลท์โซล่ำเซล LED 
โครงกำรปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินบ้ำนสระแก้ว หมู่ที ่1 53,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถนน คสล. 
โครงกำรติดต้ังสปอร์ตไลท์โซโลเซล LED 325,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถนน คสล. 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำน 176,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถนน คสล. 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนวังหินหมู่ที ่7 99,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถนน คสล. 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภำยในหมู่บ้ำน  123,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภำยในหมู่บ้ำน 176,000 บำท

งบลงทุน 962,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 962,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทีอ่ยู่ในเขต

ค่าใชส้อย 100,000 บาท
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ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 24,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลสระแก้ว
อ ำเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น
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