
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,077,100 บาท
งบบุคลากร รวม 8,777,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,849,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                       1   ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                  2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                      1  ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                 2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                      1  ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                 2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 208,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ           1  ตําแหน่ง
2. ทีปรึกษาให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ     1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1. ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ              1  ตําแหน่ง
2. รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ         1  ตําแหน่ง
3. สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านโพธิ    10  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,928,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปีของสํานักปลัดเทศบาล ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                                               1  ตําแหน่ง
2. รองปลัดเทศบาล                                          1  ตําแหน่ง
สํานักปลัดเทศบาล
1. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล                             1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ                                  1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝ่ายธุรการ                                        1  ตําแหน่ง
4. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชํานาญการ              1  ตําแหน่ง
5. นิติกรชํานาญการ                                         1  ตําแหน่ง
6. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                           2  ตําแหน่ง
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ          1  ตําแหน่ง
8. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                       1  ตําแหน่ง
9. นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ                        1  ตําแหน่ง
10. เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน                           1  ตําแหน่ง
11. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    1  ตําแหน่ง
12. เจ้าหน้าทีธุรการชํานาญงาน                         1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ
เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                                        1  ตําแหน่ง
2. นิติกร                                                 1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                                      1  ตําแหน่ง
2. รองปลัดเทศบาล                                 1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าสํานักปลัด                               1  ตําแหน่ง
4. หัวหน้าฝ่าย                                       2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ได้แก่
1. นักการภารโรง                                    1  ตําแหน่ง
2. คนงานทัวไป                                      1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้แก่
1. พนักงานขับรถยนต์                                    2  ตําแหน่ง
2. พนักงานขับรถบรรทุกนําเอนกประสงค์         1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 566,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลบ้านโพธิ 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ให้ปฏิบัติ หน้าทีในสมัยประชุม นอกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงาน
การประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สําหรับชุมชนทีได้รับการแต่งตังให้
ปฏิบัติหน้าทีในภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล และกรรมการทีได้รับ
การแต่งตังให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาลและการประชุมอืน  
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น  เช่น  ค่าย้ายเครืองปรับอากาศ      
ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  หรือสวนไม้ประดับ  สวนหย่อม 
สนามหญ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือ
การจ้างเหมาอืนๆ   ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
- ค่าตักสิงปฏิกูล
- ค่าจ้างเหมาอืนๆ เท่าทีจําเป็น  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
(1) ค่ารับรอง ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลียง
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ทังนีหมายรวมถึง ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ1.0ของรายได้จริงในปีงบประมาณ
ทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ดอกไม้ธูปเทียนและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่
บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทีทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ หรือในการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าลงทะเบียน ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกกต.ท้องถิน กกต.ท้องถิน 
ผอ.กต.ท้องถิน นายอําเภอนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้อง
ถิน อนุกรรมการ ผอ.ประจําหน่วยเลือกตัง กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยประจําทีเลือกตังค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที ทีปฏิบัติงาน เกียวกับการ
เลือกตัง ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ค่าใช้สอย
ต่างๆ ค่าวัสดุในการเลือกตัง ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการเลือกตัง ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและสําคัญ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิง
หามหาราชินี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนืองในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา12 สิงหามหาราชินี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 33 (1)
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 10 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 10 เนืองในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฏาคม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
 ครังที 1 หน้า 33 (2)
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปรามปราบการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564) หน้า177(2) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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โครงการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 33 (1) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และครุภัณฑ์อืนๆ ทีใช้ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลทีชํารุด 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ 
คลิปดํา ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ทีใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก
สบู่ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค  ยาง
นอก - ใน ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง เป็นต้น 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาสตร์และการแพทย์
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองมือทางการ
เกษตร เช่น มีด  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้ายและอุปกรณ์เกียวกับการเผย
แพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เครืองสํารองไฟ เมาส์ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองบัว ฯลฯ
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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งบลงทุน รวม 298,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 298,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางานบุนวม พนักพิงล้อเลือน ปรับระดับได้ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางานแบบบุนวม มีพนักพิง ล้อเลือน ปรับระดับ
ได้ จํานวน 6 ตัว 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 35 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือชุดประชุมไร้สาย  จํานวน  1 ระบบ จํานวน 200,000 บาท
ประกอบด้วย
1.เครืองควบคุมสําหรับชุดประชุมแบบดิจิตอลไร้สาย จํานวน 1 ชุด
2.ชุดอุปกรณ์เชือมต่อและกระจายสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
3.ชุดไมโครโฟนไร้สายสําหรับประธาน จํานวน 1 เครือง
4.ชุดไมโครโฟนไร้สายสําหรับผู้ร่วมประชุม จํานวน 12 เครือง
5.เครืองชาร์จแบตเตอรี จํานวน 4 เครือง
6.แบตเตอรีสําหรับชุดไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 13 ชุด
7.เครืองขยายเสียง จํานวน 1 เครือง
8.ลําโพง จํานวน 4 ชุด
9.ชุดไมโครโฟนมือถือแบบไร้สายพร้อมเครืองรับส่งสัญญาณ จํานวน 1
 ชุด
10.อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครือง
11.งานติดตัง จํานวน 1 งาน
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 2 หน้า 59 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

จัดซือตู้ลําโพงขยายเสียงเคลือนทีล้อลาก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลําโพงขยายเสียงเคลือนทีล้อลาก ขนาด 1,800
 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 2 หน้า 59 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้า/นาที (ppm)
 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
" -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง"
 -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 -สามารถใช้ได้กับ A4, letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จํานวน  1 เครือง 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 35
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ชนิด Network จํานวน 12,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที (ppm)
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่าว 18 หน้า/นาที (ppm)
 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
 -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีข่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 -สามารถใช้ได้กับ A4, letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น จํานวน  1 เครือง 
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิม
เติม ครังที 1 หน้า 35
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรับอากาศ และครุภัณฑ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลที
ชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ
- ค่าจ้างทีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
- ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ ด้านบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 179(3)   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบ้านโพธิ 5 แห่ง แห่งละ 5,000 บาท
เพือดําเนินการตามนโยบายด้านการปราบปรามและหยุดยังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 3,917,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,740,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,740,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง                               1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                       1  ตําแหน่ง
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            2  ตําแหน่ง
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ          1  ตําแหน่ง
5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                        1  ตําแหน่ง
6. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                      1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ได้แก่ 
  1. ผู้อํานวยการกองคลัง                            1  ตําแหน่ง
  2. หัวหน้าฝ่าย                                        1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
  -  คนงานทัวไป                                     1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
  - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้                 2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,163,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 443,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้างและกรรมการตรวจรับการจ้างหรือ
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซือ ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น  
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูลภาษีต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าคัดลอกข้อมูลทีดิน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลียงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในการตอบแทน
แก่บุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ ทีทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ หรือการจัด
งานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและสําคัญ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อืนๆ ที
ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทีชํารุด 
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน เช่น กระดาษ แฟ้มฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค 
ยางนอก -ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะ เช่น
นํามันเบนซิน ดีเซล นํามันหล่อลืนอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก อุปกรณ์เพิม
เติม โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร 
ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางแฟ้มเอกสาร ขนาด 20 ช่อง จํานวน  4 หลัง จํานวน 14,000 บาท
คุณลักษณะ
ชันวางเอกสาร ขนาด  20  ช่อง  จํานวน  4 หลังๆละ 3,500 บาท
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม ครังที 1
 หน้า 35  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1หน้า 32 (1) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น  เช่น  ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง หรือ
การจ้างเหมาอืนๆ   ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาอืนๆ เท่าทีจําเป็น  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 32 (2)  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อืนๆ ทีใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทีชํารุด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค  
ยางนอก - ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานของ
พนักงานดับเพลิง เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง
เสือคลุมดับเพลิง เสือกักสะท้อนแสง เสือกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ท่อสายส่งนําดับเพลิง 
หัวฉีดนําดับเพลิง เครืองดับเพลิงเคมีแห้ง ฯลฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)หน้า 172(9) 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,572,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,750,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,750,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปีของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                  1  ตําแหน่ง
3. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                                  1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล ทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด ให้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                  1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ได้แก่
  -  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                   1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้แก่
1. คนครัว                                                       1  ตําแหน่ง
2. คนงานทัวไป                                               2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ได้แก่
1. คนครัว                                                      1  ตําแหน่ง
2. คนงานทัวไป                                              2  ตําแหน่ง
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 822,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี(เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของ เทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซือ ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอืนๆ เท่าทีจําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าตักสิงปฏิกูล  ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลียงรับรองของทางราชการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และครุภัณฑ์อืนๆ 
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ทีใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ชุดกาแฟ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง เป็นต้น 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกียวกับ
การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD หมึก อุปกรณ์เพิม
เติม โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 
เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,698,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,402,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจําปีของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้แก่
1. ครู                                        2  ตําแหน่ง
2. ครูผู้ดูแลเด็ก                          2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ครูชํานาญการ คศ.2
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้แก่
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                 2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 4,261,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี(เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของ เทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีอยู่ใน
เกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 2,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,660,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอืนๆ เท่าทีจําเป็น เช่น ค่าจ้างผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าตักสิงปฏิกูล  ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 31 (3) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 1,602,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,302,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตําบลบ้านโพธิ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 168 (4) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน อิฐ และจัดซือเครืองมือ เครืองใช้
ต่างๆ เช่น ค้อน เลือย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 290,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สือการเรียนการสอน เช่น กระดาษ 
เครืองเขียน  แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,035,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,035,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,035,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตตําบลบ้านโพธิ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 168 (3) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 31 (2)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณหนู จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่า
ทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)หน้า 168(2)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,446,200 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม          1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                       1  ตําแหน่ง 
3. นักวิชาการสาธารณสุข                                       1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองสาธารณสุขฯ ได้แก่
   1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม       1  ตําแหน่ง
   2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                    1  ตําแหน่ง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 486,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซือ ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอืนๆ เท่าทีจําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตักสิงปฏิกูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้มปากกา ดินสอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกียวกับการเผย
แพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD หมึก อุปกรณ์เพิม
เติม โปรแกรมและอืนๆ   ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า 64 (2)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 30 (1) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า164 (4)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 250,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพืออุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตตําบลบ้านโพธิ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) หน้า 149 (1)  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,413,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,110,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                          2   ตําแหน่ง
2. คนงานประจํารถขยะ                                  6   ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                         2   ตําแหน่ง
2. คนงานประจํารถขยะ                                 6   ตําแหน่ง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน รวม 1,856,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 78,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณี(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างของเทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับการแต่งตัง ให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 490,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอืนๆ เท่าทีจําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
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ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

โครงการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการนําเสีย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 30 (2) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และครุภัณฑ์อืนๆ
ทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลทีชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าวัสดุ รวม 763,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ทีใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 81,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ถังขยะ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี นํามันเบรก 
ยางนอก - ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะ 
เช่น นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกียวกับการเผย
แพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถขยะ เช่น เสือกัก
สะท้อนแสง  เสือกันฝน หมวกนิรภัยฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก อุปกรณ์เพิมเติม
โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบลงทุน รวม 447,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 447,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดทําภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดแยก ประเภทโครงสร้างเหล็ก จํานวน 247,000 บาท

1. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1”x1” หนา 2 มิลลิเมตร กว้าง 1.20
 เมตร  ยาว 2.60 เมตร ด้านหน้าสูง 1.20 เมตร ด้านหลังสูง 1.60
 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
จํานวน 15 ชุด ชุดละ 11,400 บาท
2. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1”x1” หนา 2 มิลลิเมตร กว้าง 0.70
 เมตร ยาว 2.00 เมตร ด้านหน้าสูง 0.80 เมตร ด้านหลังสูง 1.05
 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
จํานวน 10 ชุด ชุดละ 7,600 บาท
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติมครัง
ที 1 หน้า29(1) 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และครุภัณฑ์
อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลทีชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเวทีประชาคมท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 34 (3)  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 32 (1)  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 30 (3)  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 27 (1)  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 34 (4)    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี
- ค่าพาหนะในการเดินทาง
- ค่าเบียเลียงและเช่าทีพัก
- ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าชุดกรีฑา ค่าถุงเท้า 
ค่ารองเท้ากีฬา
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 1 หน้า 30 (2)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลบ้านโพธิ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี
- ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน
- ค่าเบียเลียง/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
- ค่าอาหารสําหรับเจ้าหน้าทีประจําสนาม
- ค่าเงินรางวัล
- ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ เท่าทีจําเป็นสําหรับการแข่งขัน ฯลฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
 ครังที 1 หน้า 30 (1)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในการดําเนินกิจกรรมด้านกีฬาของ
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่า
ทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิม
เติม  ครังที 1 หน้า 28 (1)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,353,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,511,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,511,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง                                 1    ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา                                 1    ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                1    ตําแหน่ง
4. นายช่างโยธาชํานาญงาน                           2    ตําแหน่ง
5. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                    1    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล ทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด ให้แก่
   1. ผู้อํานวยการกองช่าง                             1    ตําแหน่ง
   2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา                             1    ตําแหน่ง
   3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง            1    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                                           2    ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                         1    ตําแหน่ง
3. คนงานทัวไป                                             2    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                                        2   ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                      1   ตําแหน่ง
3. คนงานทัวไป                                          2   ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 842,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับการแต่งตัง 
ให้มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 
ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพืนที
ตําบลบ้านโพธิ
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น เช่น ค่าจ้างพนักงานทัวไป ค่าย้ายเครือง
ปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการเลียงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ 
และครุภัณฑ์อืนๆทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทีชํารุด 
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม
สํานักงานเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ทีใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะทีมีอยู่เดิม และค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตังในถนน ซอย ทียังไม่มี
ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าทีจําเป็น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน อิฐ และจัดซือเครืองมือ เครืองใช้
ต่างๆ เช่น ค้อน เลือย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค ยาง
นอก-ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะ 
เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD โปรแกรม ตลับหมึก 
และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม 
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,482,200 บาท
งบลงทุน รวม 6,482,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ถนนคสล. 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ป้ายประชาสัมพันธ์ และครุภัณฑ์อืนๆ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลทีชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,422,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 12 บ้านยุ้ง หมู่ที 1 จํานวน 93,100 บาท
ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน 
การไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 
 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3.12 
 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้าย 
แนะนําโครงการจํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 11 (6) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอู่ช่างนัน บ้านโตนด หมู่ที 2 จํานวน 98,000 บาท
ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15
 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.475 ลบ.ม.ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิพร้อมป้ายแนะนํา
โครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2
 หน้า 12 (10) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการซ่อมแซมมถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 1 และซอยพัฒนา 2 บ้าน 
โตนด หมท 2

จํานวน 152,900 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน 
การไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 
 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2.92 
 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิพร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 13 (13) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. แบบรางยู ซอยบ้านนายชัชวาล บ้าน 
ศรีพัฒนา หมู่ที 4

จํานวน 1,140,000 บาท

ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร กําแพงหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อย 
กว่า 0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและ 
ป้ายแนะนําโครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 17 (31) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอยต่อขุนนนท์ ถึงตําบลตลาด บ้านศรี 
พัฒนา หมู่ที 4

จํานวน 117,200 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน 
การไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 
 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.51 ลบ.ม.ราย 
ละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิพร้อมป้ายโครงการและ 
ป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 18 (36) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. แบบรางยู ซอยหลังโรงเรียนมหิศรา 
ธบด บานศรพฒนา หมท 4

จํานวน 2,441,000 บาท

ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร กําแพงหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อย 
กว่า 0.50 เมตร ยาว 535.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ขนาด 0.50x2.00 เมตรยาวรวม 535.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและ 
ป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 19 (37) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางมาลี ถึงบ้านนายจิระศักดิ  
กระจ่างโพธิ บ้านมะค่า หมู่ที 6

จํานวน 55,200 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน
การ ไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลีย 0.15
 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 1.395 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2
 หน้า 23 (54) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายจรัญ เจริญวงศ์ บ้านมะค่า หมู่ 
ที 6

จํานวน 49,400 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน 
การไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 
 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.49 ลบ.ม.ราย 
ละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิพร้อมป้ายแนะนํา
โครงการ จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 23 (55) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายวิลัยรัตน์ บ้านนายจตุพล  
บ้านมะค่า หมู่ที 6

จํานวน 113,700 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน 
การ ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 
 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.42 ลบ.ม.ราย 
ละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิพร้อมป้ายโครงการและ 
ป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 23 (57) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประทุมบูรพา บ้านหนองบัว หมู่ที 8 จํานวน 985,900 บาท
ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 
ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนา 
เฉลีย 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่ 
น้อยกว่า 29.52 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนํา 
โครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 32 (89) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกสํานักสงฆ์ขี 
เหล็ก บ้านลองตอง หมู่ที 9

จํานวน 413,600 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 
ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนํา 
โครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2 
 หน้า 34 (97) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ (ช่วงแยกอู่ลองตองเซอร์วิส  
ไปบานนายชม เชยโพธ) บานลองตอง หมท 9

จํานวน 292,100 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15
 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2
 หน้า 35 (103) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมวดนวย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ 
ที 10  .

จํานวน 170,100 บาท

ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีดําเนิน
การ ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่
น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้าง 0.20
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.32 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนํา
โครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม  ครังที 2
 หน้า 36 (106) 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เช่น งานก่อสร้างถนน งานก่อ
สร้างอาคาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียนแปลงและเพิมเติม
ครังที 2 หน้า 37 (1)  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 162(1) 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,505,000 บาท
งบกลาง รวม 21,505,000 บาท
งบกลาง รวม 21,505,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ คนด้อยโอกาส 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เพือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัยต่างๆ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 3,601,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านโพธิ 
จํานวน 300,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านโพธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(2) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นรายปี 
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีล่วงผ่านมาแล้ว  2 ปี 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ ดังกล่าว ทังนี
ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาทถ้วน 
(3) เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น ตามโครงการสินเชือเพือพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ  จํานวน  2,604,000 บาท
(4) เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย ตามโครงการสินเชือเพือพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ  จํานวน  637,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างทีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 1312/ว 1095 ลงวันที 27 กันยายน 2525 
เรืองการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 750,000 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.ท
.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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