
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านโพธิ
อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,066,970 บาท

งบบุคลากร รวม 8,927,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,849,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                       1   ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                  2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                      1  ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                 2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                      1  ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ                 2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ           1  ตําแหน่ง
2. ที่ปรึกษาให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ     1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1. ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ              1  ตําแหน่ง
2. รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ         1  ตําแหน่ง
3. สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านโพธิ    10  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,078,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี 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. นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                      1  ตําแหน่ง
10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                           1  ตําแหน่ง
11. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    1  ตําแหน่ง
12. เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญงาน                         1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                                        1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                                      1  ตําแหน่ง
2. รองปลัดเทศบาล                                 1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าสํานักปลัด                               1  ตําแหน่ง
4. หัวหน้าฝ่าย                                       2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ได้แก่
1. นักการภารโรง                                    1  ตําแหน่ง
2. คนงานทั่วไป                                      1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 525,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้แก่
1. พนักงานขับรถยนต์                                    2  ตําแหน่ง
2. พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์         1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,094,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 598,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ดังนี้
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลบ้านโพธิ 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติ หน้าที่ในสมัยประชุม นอกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงาน
การประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สําหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล และกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาลและการประชุมอื่น  
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 248,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น  เช่น  ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ      
ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  หรือสวนไม้ประดับ  สวนหย่อม  
สนามหญ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือ
การจ้างเหมาอื่นๆ   ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
- ค่าตักสิ่งปฏิกูล
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น  ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
(1) ค่ารับรอง ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยง
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ทั้งนี้หมายรวมถึง ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ1.0ของรายได้จริงในปีงบประมาณ
ที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดอกไม้ธูปเทียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่
บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ หรือในการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกกต.ท้องถิ่น กกต.ท้องถิ่น ผอ.กต.ท้อง
ถิ่น นายอําเภอนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น อนุกรรมการ ผอ
.ประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าใช้สอยต่างๆ ค่าวัสดุ
ในการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและสําคัญ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 217 (4)  
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฏาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 217 (1) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสุุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 217 (2) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร
นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา12 สิงหาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า  217 (3) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปรามปราบการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 222 (1)
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 222 (2)
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ 
คลิปดํา ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก
สบู่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค  
ยางนอก - ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์และการแพทย์
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการ
เกษตร เช่น มีด  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผย
แพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เครื่องสํารองไฟ เมาส์ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 406,770 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 336,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองบัว ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ
- ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
- ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ ด้านบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านโพธิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 223 (3)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบ้านโพธิ 5 แห่ง แห่งละ 5,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามนโยบายด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 4,145,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,810,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,810,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง                               1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                       1  ตําแหน่ง
3. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ           2  ตําแหน่ง
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ          1  ตําแหน่ง
5. นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                      2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ได้แก่ 
  1. ผู้อํานวยการกองคลัง                            1  ตําแหน่ง
  2. หัวหน้าฝ่าย                                        1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
  -  คนงานทั่วไป                                     1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
  - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้                 2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับการจ้างหรือ
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น  
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูลภาษีต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในการตอบแทน
แก่บุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ หรือการจัด
งานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและสําคัญ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 223 (5)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลที่ชํารุด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน เช่น กระดาษ แฟ้มฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค 
ยางนอก -ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ เช่น
นํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันหล่อลื่นอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก อุปกรณ์เพิ่ม
เติม โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 
ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ์ : 25/7/2562  13:54:47 หน้า : 11/37



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 211 (3) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น  เช่น  ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 
   หรือการจ้างเหมาอื่นๆ   ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 212 (8) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

โครงการป้องกันเด็กจมนํ้า จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 212 (7) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลที่ชํารุด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค  
ยางนอก - ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานของ
พนักงานดับเพลิง เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง
เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,326,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,551,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,551,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปีของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                  1  ตําแหน่ง
3. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                                  1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ให้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                  1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ได้แก่
  -  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                   1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้แก่
1. คนครัว                                                       1  ตําแหน่ง
2. คนงานทั่วไป                                               2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. คนครัว                                                      1  ตําแหน่ง
2. คนงานทั่วไป                                              2  ตําแหน่ง
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 775,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี(เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ เทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ชุดกาแฟ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD หมึก อุปกรณ์เพิ่ม
เติม โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 
เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,433,530 บาท
งบบุคลากร รวม 1,227,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,227,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 765,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจําปีของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้แก่
1. ครู                                        2  ตําแหน่ง
2. ครูผู้ดูแลเด็ก                          2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ครูชํานาญการ คศ.2
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้แก่
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                 2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 4,102,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี(เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ เทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 2,648,530 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,660,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น เช่น ค่าจ้างผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 312,530 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
 จํานวน  221,000 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จํานวน 16,200 บาท 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 16,200 บาท 
- ค่าเครื่องแบบผู้เรียน จํานวน 24,300 บาท 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 34,830 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จํานวน 676,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 206 (2)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 1,330,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตําบลบ้านโพธิ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 206 (4) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน อิฐ และจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ค้อน เลื่อย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,104,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,104,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตตําบลบ้านโพธิ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 206 (3) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565) หน้า 206 (6)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณหนู จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 206 (1)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,040,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,100,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                       1  ตําแหน่ง 
3. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                       1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองสาธารณสุขฯ ได้แก่
   1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       1  ตําแหน่ง
   2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                    1  ตําแหน่ง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
  - ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
  - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
  - ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
  - ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน 
  - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้มปากกา ดินสอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผย
แพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD หมึก อุปกรณ์เพิ่ม
เติม โปรแกรมและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 25/7/2562  13:54:48 หน้า : 20/37



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 819,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 399,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 399,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 200 (2)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

โครงการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 202 (11)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 203 (5) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตําบลบ้านโพธิ จํานวน 84,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 201 (9)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เครือข่ายผู้นําชุมชนและเครือ
ข่ายผู้นําสุขภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 202 (10) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชุมชนดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนดําเนินการโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 21 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 203 (4) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตตําบลบ้านโพธิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 162 (1)  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,988,000 บาท
งบบุคลากร รวม 953,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 953,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                          2   ตําแหน่ง
2. คนงานประจํารถขยะ                                  6   ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 103,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                         2   ตําแหน่ง
2. คนงานประจํารถขยะ                                 6   ตําแหน่ง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน รวม 2,035,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างของเทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 490,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 197 (4) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า193 (1) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ถังขยะ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรก 
ยางนอก - ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ 
เช่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผย
แพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถขยะ เช่น เสื้อกั๊ก
สะท้อนแสง  เสื้อกันฝน หมวกนิรภัยฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้านและประชาชน เพื่อ
พัฒนาการทํางานแบบมีส่วนร่วม

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 221  (1)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 220 (5) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 187 (1) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 220 (1) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 216 (3) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี้
- ค่าพาหนะในการเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและเช่าที่พัก
- ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าชุดกรีฑา ค่าถุงเท้า 
ค่ารองเท้ากีฬา
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 205 (1)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลบ้านโพธิ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้
- ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
- ค่าอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
- ค่าเงินรางวัล
- ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นสําหรับการแข่งขัน ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 205 (2)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในการดําเนินกิจกรรมด้านกีฬาของ
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่า
ที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 189 (1)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,783,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,538,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,538,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง                                 1    ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา                                 1    ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                1    ตําแหน่ง
4. นายช่างโยธาชํานาญงาน                           2    ตําแหน่ง
5. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                    1    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ให้แก่
   1. ผู้อํานวยการกองช่าง                             1    ตําแหน่ง
   2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา                             1    ตําแหน่ง
   3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง            1    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                                           2    ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                         1    ตําแหน่ง
3. คนงานทั่วไป                                             2    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                                        2   ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                      1   ตําแหน่ง
3. คนงานทั่วไป                                          2   ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 1,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลบ้านโพธิ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 
ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านโพธิ
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น เช่น ค่าจ้างพนักงานทั่วไป ค่าย้ายเครื่อง
ปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าออกแบบ เช่น ก่อสร้างถนน ฯลฯ
- ค่าควบคุมงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
และครุภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลที่ชํารุด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม
สํานักงานเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 508,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่มีอยู่เดิม และค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งในถนน ซอย ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จําเป็น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน อิฐ และจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ค้อน เลื่อย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค ยาง
นอก-ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ 
เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD โปรแกรม ตลับหมึก 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม 
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,897,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ถนนคสล. 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ป้ายประชาสัมพันธ์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

งบลงทุน รวม 6,837,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,246,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตําบลบ้าน
โพธิ จํานวน 13 จุด

จํานวน 1,246,000 บาท

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตําบลบ้าน
โพธิ จํานวน 13 จุด  ดังนี้
จุดที่ 1 สี่แยกไฟแดงสาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด  เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 2 สี่แยกไฟแดงสาย ฉ บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด  เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 3 หน้าโรงเรียนบ้านมะค่า บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด  เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 4 หน้าวัดลองตอง(แยกหน้าวัด) บ้านลองตอง หมู่ที่ 9
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 5 แยกสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ 9
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 3 ชุด  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 6 หน้าย่าโมวัดหนองจอก(ทางเข้าวัด) บ้านโตนด หมู่ที่ 2
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 7 เขตติดต่อตําบลหนองงูเหลือม บ้านโตนด หมู่ที่ 2
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 8 หน้าโรงเรียนบ้านลองตอง บ้านลองตอง หมู่ที่ 9
          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 9 หน้าโรงเรียนตําบลบ้านโพธิ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
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          กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1
 ชุด เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 10 หน้าโรงเรียนหนองบัว บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7
            กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2
 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1
 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8
 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1 ชุด เครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 11 สะพานข้ามลําบริบูรณ์(เข้าบ้านวังหิน) บ้านวังหิน หมู่ที่ 5
            กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2
 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1
 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8
 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1 ชุด เครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 12 สามแยกทางออกบ้านวังหิน(ตัดกับถนนเลียบคลองชลประทานไป
สาย ฉ) บ้านวังหิน หมู่ที่ 5
            กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 2
 ชุด  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1
 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8
 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1 ชุด เครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 13 โรงสูบนํ้าประปาสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
             กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จํานวน 1
 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1
 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8
 ช่อง (PoE L2 Switch) จํานวน 1 ชุด เครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนํา
โครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 180 (24)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,591,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (หลังโรงเรียนมหิศรา
ธิบดี) ตอนที่ 2 บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4

จํานวน 404,000 บาท

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรพื้นที่ดําเนินการ 488.00 ตารางเมตร และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 3
 จุด หนา 0.15 เมตร จํานวนพื้นที่ 36.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ดําเนิน
การทั้งหมดไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 14.40 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลบ้าน
โพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 123 (70)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลําเหมืองชลประทาน ไป
สาย ฉ ตอนที่ 2 บ้านวังหิน หมู่ที่ 5

จํานวน 1,752,000 บาท

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุก
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80.25 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127 (91) 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ ด้านทิศตะวันตกของอาคารอเนกประสงค์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

จํานวน 441,000 บาท

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร และมีพื้นที่ส่วน
ขยายเพิ่ม 2 จุด หนา 0.15 เมตร จํานวนพื้นที่ 21.00 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ดําเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 693.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุก
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 16.80 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1
 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137 (110)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 
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5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ ด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกของอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

จํานวน 332,000 บาท

ช่วงที่ 1 ด้านทิศใต้ของอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ด้านทิศตะวันออกของอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 137 (111) 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 

6.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า  หมู่ที่ 6 จํานวน 842,000 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 35.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10
 เมตรพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,738.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนํา
โครงการ จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 137 (112) 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนเมืองสัมพันธ์ (หน้า
บ้านป้าทวี) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7

จํานวน 1,720,000 บาท

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรพื้นที่ดําเนินการ 2,200.00 ตารางเมตร และมีพื้นที่ส่วนขยาย
เพิ่ม 4 จุด หนา 0.15 เมตร จํานวนพื้นที่ 32.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ดําเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,232.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุก
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44.50 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนําโครงการ จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 143 (138) 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าk) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค
(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องชักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แบบปรับราคาได้(ค่าK)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เช่น งานก่อสร้างอาคาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 (1)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 199 (1)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 193 (1)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,751,000 บาท

งบกลาง รวม 18,751,000 บาท
งบกลาง รวม 18,751,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ คนด้อยโอกาส 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัยต่างๆ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 365,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านโพธิ 
จํานวน 300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านโพธิ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(2) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นรายปี 
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ล่วงผ่านมาแล้ว  2 ปี 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 730,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท
.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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