
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสระบัว

อําเภอ กบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,746,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,875,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,267,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
เดือนละ  4,000   บาท  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  3,000   บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ   4,000  บาท รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  3,000  บาท  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภา  รองประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล  รวม  12  คน    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,642,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,673,960 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8),หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล   และหัวหน้าฝายอํานวยการ   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 716,880 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สํานักปลัดเทศบาล     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่
    ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักปลัดเทศบาล  

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับ
กลาง (ระดับ  8) จํานวน  7,000  บาทต่อเดือน   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.3/ว 28  ลงวันที่  16
   กุมภาพันธ  2548   เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,607,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสภาเทศบาลและ
คณะกรรมการอื่นๆ  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและพนักงานจ้าง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,200 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 85,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
จัดทําเว็บไซต ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 210,000 บาท

            ค่ารับรอง          จํานวน   10,000   บาท     
                        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองของเทศบาล การประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  และพิธีเปิดอาคาร
ต่าง ๆ     
           ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ
                                                        
                                                            จํานวน  200,000  บาท    
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  โครงการกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง    ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
) หน้า  37  ข้อ  3
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
เทศบาล เช่น การฝึกอบรมต่าง ๆ และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  49
 ข้อ 6

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตําบลสระบัว เช่น  การจัดทําสื่อ และการจัด
กิจกรรมรณรงค เผยแพร่ประชาสัมพันธ สร้างจิตสํานึกให้แก่
ประชาชน การอบรม จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดและอุปกรณ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ   ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ฯลฯ และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท  0816.5/ว  2726  ลงวันที่  4
  ธันวาคม  2560  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า  51
  ข้อ 3 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภา
เทศบาล, พนักงาน และลูกจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่ารางวัล ของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ค่าชดใช้เสียหายหรือสินไหมทดแทน ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559  ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3675   ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  49 ข้อ 5
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ค่าวัสดุ รวม 426,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  พระบรม
ฉายาลักษณ  ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น ไม้กวาด  ถ้วยชาม  แก้วน้ํา  น้ําจืดที่จัดซื้อจากเอกชน  ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น สี แปรงทาสี  ท่อน้ํา
ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม  อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก ยาง
ใน   แบตเตอรี่ กันชนรถยนต  กระจกมองข้างรถยนต  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 101,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันเบนซิน, 
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  กระดาษ
โปสเตอร   พู่กัน  สี  ฟิลม  รูปสีหรือขาวดํา   ที่ได้จากการล้าง
อัด   ขยาย  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ และวัสดุต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  เช่น  กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นบันทึกข้อมูล  เม้าส  แผ่นกรอง
แสง  ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 327,720 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและไฟฟ้าในที่สาธารณะของ
เทศบาลตําบลสระบัว  ฯลฯ     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของเทศบาล    
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 12,720 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้นและให้หมายความถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์   ค่าลงทะเบียนจดหมาย     ค่าธรรมเนียม
ในการ  จัดส่งหนังสือราชการหรือค่าธรรมเนียมบริการอื่น  ๆ     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
ประชาคม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพที่จําเป็น  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า  48  ข้อ 2  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,799,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,984,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,984,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,575,120 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหน่งและอัตราที่  ก.ท. กําหนด  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ได้แก่ เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือที่ ก.ท
. รับรอง  และเงินเพิ่มอื่นๆ  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองคลังและ
หัวหน้าฝาย    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,960 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง
คลัง    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่
    ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักปลัดเทศบาล  

งบดําเนินงาน รวม 815,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น   ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลงวันที่  6  กันยายน  2561 ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าเช่า
ทรัพยสิน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าซักฟอก  จ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ                       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เพื่อการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ. 2550
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  58 ข้อ 4

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  3  พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร  โต๊ะ เก้าอี้  รถจักรยานยนต  รถ
ยนตส่วนกลาง  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 206,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยาง
นอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 101,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน
ดีเซล  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ
โปสเตอร ไม้อัด   สี  พู่กัน  ฟิลม  รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยายรูป  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น  แผ่นหรือจานข้อมูล หัว
พิมพ  ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,620 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณีย  หรือค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,620 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้นและให้หมายความถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,090,640 บาท

งบบุคลากร รวม 890,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 890,640 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 818,640 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  3  พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห  ความถี่  VHF/FM   ชนิดมือถือ, สายไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวิทยุ, เสา
วิทยุ  ฯลฯ   

วันที่พิมพ : 23/9/2562  11:15:42 หน้า : 10/36



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    เช่น    ยาง
นอก      แบตเตอรี่  กันชน  รถยนต  กระจกมองข้างรถยนต  ฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล   น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ   

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน  อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน  (อปพร.)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 – 2565) หน้า   51  ข้อ  2

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการจราจร โครงการจัดซื้ออุปกรณอํานวย
ความสะดวกด้านการจราจรเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกด้าน
การจราจร การจราจร   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  52 ข้อ  5

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เสื้อ  หมวก  กางเกง  ถุง
มือ  รองเท้า  ฯลฯ   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า   51
  ข้อ  1 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงเคมี   วัสดุเกี่ยวกับการดับ
เพลิง ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า   51  ข้อ  1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,956,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,338,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,338,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 999,480 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

                - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
และหัวหน้าฝาย     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,960 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการ
ศึกษา   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,460 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
กองการศึกษา   

งบดําเนินงาน รวม 858,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง     

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าเช่า
ทรัพยสิน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าซักฟอก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  3  พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 748,080 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ฯลฯ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้างทําสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงชัก
ฟอก   น้ํายาดับกลิ่น  กระดาษชําระ  น้ําดื่ม  ถาดหลุม ซ้อน แก้วน้ํา ฯลฯ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 457,980 บาท

ค่าอาหารเสริม(นม)(สําหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง) จํานวน  364,080
   บาท 
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้าน
เขาลูกช้าง  สําหรับเด็กอนุบาล – ประถมปีที่  6  (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน  2562) จํานวน  190  คน  ๆ  ละ  7.37  บาท  จํานวน  260
  วัน    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  43  ข้อ 24 

ค่าอาหารเสริม  (นม)(สําหรับโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตําบลสระบัว) 
จํานวน  93,900  บาท  
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล  (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)  จํานวน  49  คน ๆ
  ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้า  43  ข้อ  24 
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 240,100 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระ
บัว  (ข้อมูลเด็ก ณ  วันที่ 12  มิถุนายน  2562)  จํานวน  49  คน ๆ ละ  20
  บาท/วัน  จํานวน  245  วัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้า  43  ข้อ 25 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง   ๆ   เช่น  ทราย  ท่อน้ําและ
อุปกรณประปา  ท่อต่าง  ๆ  อ้างล้างมือ  ราวพาดผ้า  ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ
โปสเตอร ไม้อัด   สี   พู่กัน  ฟิลม  รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยายรูป  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานข้อมูล หัว
พิมพ ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว   
งบเงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 760,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง  สําหรับเด็กอนุบาล  และเด็ก  ป.1 – ป
.6  (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562)   จํานวน  190  คน  ๆ
  ละ  20  บาท/วัน  จํานวน  200  วัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565)  หน้า  46  ข้อ 31 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 718,690 บาท
งบบุคลากร รวม 484,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 484,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการพนักงานครู(ตําแหน่งครูผู้
ดูแลเด็ก) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 193,920 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี   

งบดําเนินงาน รวม 233,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,700 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 13,700 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 190,070 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  40  ข้อ 14 

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาของเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสระบัว ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 39
 ข้อ 7
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สระบัว

จํานวน 24,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  42 ข้อ  20

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  
มิถุนายน  2561

จํานวน 32,770 บาท

ค่าหนังสือเรียน     จํานวน  5,800  บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 44 ข้อ 27
 ค่าอุปกรณการเรียน   จํานวน  5,800   บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 44 ข้อ 27
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน  8,700   บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 44 ข้อ 27
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จํานวน  12,470   บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสระบัว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  44  ข้อ  27
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2- 5 ปี) ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สระบัว

จํานวน 83,300 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อนุบาล  พัฒนาการเด็ก  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  44  ข้อ 26

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า   เช่น   หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส สายไฟฟ้า  สวิตทไฟฟ้า  ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  เช่น กระดาษ  โปสเตอร  ไม้อัด  สี  พู่กัน  ฟิลม  รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้
จากการ ล้าง  อัด  ขยายรูป  ฯลฯ   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,553,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,848,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,848,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,033,440 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี                 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขและหัวหน้าฝาย    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,920 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม. จํานวน 100,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน  (อสม.) ในเขตเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557 ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  32
  ข้อ 5 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  3  พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า  32  ข้อ 7   
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. และกิจกรรมต่างๆ 
ของอสม.

จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ อสม.  ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า   32  ข้อ 8 

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ฯลฯ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย   ไม้กวาด  ที่ตัก
ขยะ  น้ําดื่ม ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก   ยาง
ใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ  สําหรับรถบรรทุกขยะ  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

ค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   จํานวน   20,000
  บาท
            - สําหรับเครื่องพ่นหมอกควันในการกําจัดยุงและแมลง  ฯลฯ

ค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  จํานวน   70,000
  บาท
            - สําหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ฯลฯ      

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ยารักษา
โรค  ฯลฯ    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิลมถ่ายรูป   ค่าล้างอัดขยายภาพ  ไม้
อัด  สี พู่กัน ฯลฯ   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เสื้อ  หมวก  กางเกง  ถุง
มือ รองเท้า  ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานข้อมูล หัว
พิมพ ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 80,000 บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5 /ว 2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561
  - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน  4  ชุมชน ๆ ละ  3,000   บาท   (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  46  ข้อ 32 
            - โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค  จํานวน   4
  ชุมชน ๆ ละ  3,000  บาท   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
) ) หน้า  46  ข้อ 32
            - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน  4  ชุมชน ๆ ละ  4,000
   บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565))  หน้า   46  ข้อ  32
            - โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number  one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  จํานวน  4  ชุมชน ๆ
 ละ 10,000   
บาท   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  47  ข้อ  32
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งานโรงพยาบาล รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561

จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ  ตัวละ   30  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12  มกราคม  2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745  ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม  2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า   52  ข้อ  7 

ค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 
กรกฎาคม 2561

จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของตัวละ   6  บาท/ปี   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12  มกราคม  2560 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745  ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม  2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 – 2565)  หน้า   32  ข้อ  6

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหรือรณรงคป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ฯลฯ
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  32  ข้อ 6 
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โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 60,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหรือรณรงคป้องกันโรค
เอดส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  32  ข้อ 6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ล้างท่อระบายน้ํา  ขุดลอกร่องระบายน้ํา  ฯลฯ    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

            - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า  31  ข้อ 2 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยกลุ่ม
ต่าง  ๆ  เช่น กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า  ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้า  33  ข้อ  9

วันที่พิมพ : 23/9/2562  11:15:42 หน้า : 23/36



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,272,560 บาท

งบบุคลากร รวม 2,117,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,117,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 929,280 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ได้แก่ เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือที่ ก.ท
. รับรอง  และเงินเพิ่มอื่นๆ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองช่างและ
หัวหน้าฝาย     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,002,840 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง
ช่าง   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 101,340 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างกองช่าง  
งบดําเนินงาน รวม 155,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,100 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงิน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าเช่า
ทรัพยสิน  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าซักฟอก  จ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  3  พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง   ฯลฯ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    เช่น  กระดาษ
โปสเตอร  ไม้อัด  สี  พู่กัน  ฟิลม  รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยายรูป  ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  แผ่นดิสก   ผ้าหมึก
พิมพ   ฯลฯ    
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,594,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า   เช่น   หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส สายไฟฟ้า  สวิตทไฟฟ้า  ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง   ๆ   เช่น  ไม้ต่าง  ๆ
  สี  ตะปู   ค้อน  เสียม  ทราย  ปูนซีเมนต  เลื่อย  ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   ยาง
นอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถตัดหญ้า,  เครื่องตัดหญ้า,  รถกระเช้า  ฯลฯ    

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติ
หน้าที่  เช่น  รองเท้า  เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ  

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลที่ไม่เข้ากับรายการ  วัสดุอื่นใด    
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งบลงทุน รวม 5,364,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,364,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยตรงข้าม ซอยเทศบาล  
1

จํานวน 1,186,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา  15  เซนติเมตร ความกว้าง  4.00  เมตร  ความ
ยาว  454  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,816  ตารางเมตรสถานที่ก่อสร้าง  ถนนสายซอยตรงข้ามซอย
เทศบาล  1  หมู่ที่  5 ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น แบบเลขที่  ทถ -7-201)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ
. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  58  ข้อ  25

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านหนองไทร จํานวน 570,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา  15  เซนติเมตร ความกว้าง  4.00  เมตร  ความ
ยาว  230  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  920  ตารางเมตรสถานที่ก่อสร้าง  ถนนสายซอยบ้านหนองไทร  หมู่
ที่  5 ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่  ทถ
 -2-204)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  64  ข้อ  44

โครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสทติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล
ซอย 8

จํานวน 388,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสทติก
คอนกรีต  หนา  5  เซนติเมตร ความกว้าง  4.00  เมตร  ความ
ยาว  325  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,300  ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง  ถนนสายเทศบาล ซอย  8 หมู่
ที่  5  ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่  ทถ
 -7-201)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  55  ข้อ  9
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โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัสทติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ซอย  3 จํานวน 776,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสทติก
คอนกรีต  หนา  5  เซนติเมตร ความกว้าง  6.00  เมตร  ความ
ยาว  403  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  2,418  ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง  ถนนสายเทศบาล  ซอย  3  หมู่
ที่  5 ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่  ทถ
 -7-201)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  55  ข้อ  9

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  ถนนเทศบาลซอย  13 จํานวน 252,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  โคม
สูง  7  เมตร  จํานวน   7   ต้น  ระยะทางประมาณ  310  เมตร สถานที่ก่อ
สร้าง   ถนนเทศบาลซอย  13   หมู่ที่  5   ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอ
กบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท  สํานักสํารวจและออกแบบ  และข้อกําหนดทั่วไปและสัญลักษณ  ของ
งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบเลขที่  ฟฟ. 301/56)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า  64  ข้อ  42

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  ถนนเทศบาลซอย  2  ไปสี่แยกถนน
เทศบาลซอย 7

จํานวน 108,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  โคม
สูง  7  เมตร  จํานวน  3  ต้น  ระยะทางประมาณ    120   เมตร   สถานที่ก่อ
สร้าง   ถนนเทศบาลซอย  2  ไปสี่แยกถนนเทศบาลซอย 7  หมู่ที่  5   ตําบล
ลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงชนบท  สํานักสํารวจและออกแบบ  และข้อกําหนดทั่วไป
และสัญลักษณ  ของงานไฟฟ้าแสงสว่างแบบเลขที่  ฟฟ.  301/56)  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  63  ข้อ  39
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  ถนนเทศบาลซอย  4 จํานวน 288,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  โคม
สูง  7  เมตร  จํานวน   8   ต้น  ระยะทางประมาณ    330   เมตร   สถานที่
ก่อสร้าง   ถนนเทศบาลซอย  4  หมู่ที่  5   ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอ
กบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท  สํานักสํารวจและออกแบบ  และข้อกําหนดทั่วไปและสัญลักษณ  ของ
งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบเลขที่  ฟฟ.  301/56)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า  59  ข้อ  29

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  ภายในสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อกาบ
เพชร

จํานวน 180,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  โคม
สูง  7  เมตร  จํานวน   5   ต้น  ภายในสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อกาบ
เพชร   สถานที่ก่อสร้าง   ภายในสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อกาบเพชร  หมู่
ที่  5   ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท  สํานักสํารวจและออกแบบ  และข้อ
กําหนดทั่วไปและสัญลักษณ  ของงานไฟฟ้าแสงสว่างแบบเลขที่  ฟฟ
. 301/56)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  64  ข้อ  43

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  สายตรงข้ามถนนเทศบาลซอย  1 จํานวน 432,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  โคม
สูง  7  เมตร  จํานวน  12  ต้น  ระยะทางประมาณ    454   เมตร   สถานที่
ก่อสร้าง   สายตรงข้ามถนนเทศบาลซอย   1   หมู่ที่  5   ตําบลลาด
ตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบมาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบท  สํานักสํารวจและออกแบบ  และข้อกําหนดทั่วไปและ
สัญลักษณ  ของงานไฟฟ้าแสงสว่างแบบเลขที่  ฟฟ.  301/56)  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  58  ข้อ  26
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสทติกคอนกรีต ถนนสายซอยวัดถ้ํา
ทิพย

จํานวน 1,184,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท
ติก  หนา  5  เซนติเมตร ความกว้าง  6.00  เมตร  ความ
ยาว  615  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  3,690  ตารางเมตรสถานที่ก่อสร้าง  ถนนสายซอยวัดถ้ําทิพย  หมู่
ที่  5 ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง สําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่  ทถ
 -7-201)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  55  ข้อ  9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน เช่น  การฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565)   หน้า  41  ข้อ  18 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจการสตรีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  ฝึกอบรม  และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ฯลฯ
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า   38  ข้อ 5 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

                - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  39  ข้อ 10

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสระบัว ฯลฯ    ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า  39  ข้อ 8

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า  38  ข้อ 5

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  40 ข้อ 13
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  หรือการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  38  ข้อ 4  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  จํานวน   100,000  บาท
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อุปกรณสิ่งต่าง ๆ ในงานพิธีและวัน
สําคัญทางศาสนา   การจัดงานวันเทศบาลและงานประเพณีของท้อง
ถิ่น เช่น โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ได้แก่  วันขึ้นปีใหม่  วัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษา  วันสงกรานต  วันลอยกระทง  ฯลฯ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  พ.ศ. 2559
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  37  ข้อ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมหรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล นักเรียน นักศึกษา   หรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน     ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า   39  ข้อ 9 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน
ตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง  เช่น  การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน  หรือส่ง
เสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ  “ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รัก
พื้นที่สีเขียว”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า  31  ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของทางการเกษตร   เช่น  ปุ๋ย  วัสดุ
เพาะชํา  พันธุพืช  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  ฯลฯ   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,754,540 บาท

งบกลาง รวม 5,754,540 บาท
งบกลาง รวม 5,754,540 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 213,250 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างในอัตรา
ร้อยละ  5  ของเงินค่าจ้าง  ตามตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท  0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557 , พระราช
บัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือสํานัก
งาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม  2557    
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,570 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ  0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,158,130 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารงานประปาเทศบาล 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,577,600 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล) จํานวน  12
  เดือน    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   หน้า  42  ข้อ 21

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 880,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของเทศบาลตําบลสระ
บัว ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จํานวน  12  เดือน    (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  42  ข้อ 22

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส  จํานวน   4
  คนๆ ละ  500  บาท/คน  จํานวน   12  เดือน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565)   หน้า  42  ข้อ 23

สํารองจ่าย จํานวน 198,990 บาท

            - เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณล่วงหน้า  หรือไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 42,480 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการดําเนินการตามโครงการจัดตั้งหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  โดยคิดคํานวณจากประชากรใน
พื้นที่  จํานวน  1,888  คน  หัวละ  45  บาท แต่เทศบาลจ่ายแค่  50%
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า  33  ข้อ 10 
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ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลสระบัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว
 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
)  หน้า  40  ข้อ 11 

เงินสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 30,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ  ตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยว
กับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555  โดยพิจารณาจ่ายในอัตรา
ร้อยละหนึ่งส่วนหก(1/6)ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว  (ไม่รวมเงินกู้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

            -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  เช่น  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ  เงิน
ทําขวัญพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะ
การปฏิบัติในหน้าที่  เงินช่วยเกี่ยวกับศพพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ  ตามที่กฎหมาย
กําหนด    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 381,270 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นตามกฎหมาย ฯ ใน อัตราร้อยละ  2  โดยคํานวณจากการตั้งงบประมาณ
การรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร   เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้   หรือเงินอุดหนุน   ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุน   จํานวน   19,063,070.-  บาท    ตั้งจ่ายสมทบกองทุน  ก.บ.ท
.  จํานวน     381,270.-   บาท จ่ายให้กับผู้รับบํานาญจํานวน 2 ราย  เป็น
รายเดือน ๆ ละ  21,196  บาท   ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่  มท   0808.5/ว 2305   ลงวันที่   26   กรกฎาคม   2561   
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 88,250 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ในอัตราเดือน
ละ  7,354.-  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  15)  พ.ศ.2558   
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