
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,646,300 บาท

งบบุคลากร รวม 9,045,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,849,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์                      1   ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์                  2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์                    1  ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์               2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์                   1  ตําแหน่ง
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์              2  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์           1  ตําแหน่ง
2. ที่ปรึกษาให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์      1  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1. ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์            1  ตําแหน่ง
2. รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์       1  ตําแหน่ง
3. สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์  10  ตําแหน่ง
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,196,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปของสํานักปลัดเทศบาล ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                                     1  ตําแหน่ง
2. รองปลัดเทศบาล                                1  ตําแหน่ง
สํานักปลัดเทศบาล
1. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล                    1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝายอํานวยการ                        1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝายธุรการ                              1  ตําแหน่ง
4. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชํานาญการ      1  ตําแหน่ง
5. นิติกรชํานาญการ                               1  ตําแหน่ง
6. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                   2  ตําแหน่ง
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ   1  ตําแหน่ง
8. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ              1  ตําแหน่ง
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                    1  ตําแหน่ง
10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1 ตําแหน่ง
11. เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญงาน                1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  09:08:22 หน้า : 2/51



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                  1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล                 1  ตําแหน่ง
2. รองปลัดเทศบาล            1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าสํานักปลัด           1  ตําแหน่ง
4. หัวหน้าฝาย                   2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ได้แก่
1. นักการภารโรง                 1  ตําแหน่ง
2. คนงานทั่วไป                   1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 526,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ได้แก่
1. พนักงานขับรถยนต์                            2  ตําแหน่ง
2. พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์     1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถ                                2  ตําแหน่ง
2. พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์   1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 3,580,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท
. ดังนี้
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
บ้านโพธิ์ 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภา
เทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ในสมัยประชุม นอกสมัย
ประชุม เช่น การตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
เทศบัญญัติ สําหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาลและการประชุมอื่น  
 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 155,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจําผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 2,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 810,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น  เช่น  ค่าย้ายเครื่องปรับ
อากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับสวน
หย่อม สนามหญ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์
หรือการจ้างเหมาอื่นๆ   ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล เช่น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
- ค่าตักสิ่งปฏิกูล
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น  ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ทั้งนี้หมายรวมถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยคํานวณตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ1.0ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ล่วง
มา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ดอกไม้ธูปเทียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบ
แทนแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับ
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ โล่ หรือในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกกต.ท้องถิ่น กกต.ท้อง
ถิ่น ผอ.กต.ท้องถิ่น นายอําเภอนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียน
ท้องถิ่น อนุกรรมการ ผอ.ประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าใช้สอยต่างๆ ค่าวัสดุใน
การเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น
และสําคัญ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 217 (4)  
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระ
พรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 217 (1) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระ
พรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 217 (2) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระ
พรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12 สิงหามและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า  217 (3) 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น กระ
ดาษ คลิปดํา ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอกสบู่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ  หิน ปูน ทราย  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรค  ยางรถยนต์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน  เช่น  ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เครื่องสํารองไฟ 
 เมาส์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลบ้าน
โพธิ์ และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองบัว ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ์
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
ธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

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

รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ
- ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์
- ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจด้านบุคลากรเทศบาลตําบลบ้าน
โพธิ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 223 (3)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 4,118,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,713,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,713,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง                          1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง                   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. หัวหน้าฝาย                        1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 453,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
  - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้                 2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท
.ดังนี้
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับการ
จ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น  
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บ
ข้อมูล บันทึกข้อมูลภาษีต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในการตอบแทน
แก่บุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ โล่ หรือการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จําเป็น
และสําคัญ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลที่ชํารุด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน เช่น กระดาษ แฟ้มฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรค ยางนอก -ใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ เช่น  น้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันหล่อลื่นอื่นๆ 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 ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 211 (3) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานดับ
เพลิงหรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถ
ยนต์ ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลที่
ชํารุด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรค  ยางรถยนต์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน
ของพนักงานดับเพลิง เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้าดับเพลิง หมวก
ดับเพลิงเสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวก
นิรภัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,256,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,606,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,606,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปของกองการศึกษา ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา         1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา       1  ตําแหน่ง
3. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ       1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ให้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา      1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา    1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ได้แก่
 -  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย         1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ได้แก่
1. คนครัว                      1  ตําแหน่ง
2. คนงานทั่วไป               1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. คนครัว                1  ตําแหน่ง
2. คนงานทั่วไป         1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
ของ เทศบาลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 193,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ชุด
กาแฟ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 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
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วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนม
วัน เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,765,000 บาท
งบบุคลากร รวม 662,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมได้แก่
1. ครู                                        2  ตําแหน่ง
2. ครูผู้ดูแลเด็ก                           2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ครูชํานาญการ คศ.2
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ได้แก่
-  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก               2  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 3,953,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
ของ เทศบาลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่
อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 2,468,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น  เช่น   ค่า
จ้างผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบผู้เรียน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จํานวน 728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อม
แซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 1,410,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตําบลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน อิฐ และจัดซื้อเครื่อง
มือ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ค้อน เลื่อย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์และการแพทย์
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการ
เกษตร เช่น มีด  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 2,150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
เขตตําบลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่าที่พักค่าวัสดุในการฝกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 206 (6)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณหนู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 206 (1)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,820,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข    1  ตําแหน่ง 
3. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   1  ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองสาธารณ
สุขฯ ได้แก่
   1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    1  ตําแหน่ง
   2. หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข    1  ตําแหน่ง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจําผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
  - ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
  - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
  - ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
  - ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน 
  - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  09:08:22 หน้า : 31/51



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นCD หมึก อุปกรณ์เพิ่ม
เติม โปรแกรมและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 823,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 403,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 200 (2)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
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โครงการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 202 (11)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 203 (5) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตําบลบ้าน
โพธิ์

จํานวน 84,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 201 (9)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เครือข่ายผู้นําชุมชนและ
เครือข่ายผู้นําสุขภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563) หน้า 10 (1) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชุมชนดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนดําเนินการโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 21 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 203 (4) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,751,000 บาท

งบบุคลากร รวม 686,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 686,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ       2   ตําแหน่ง
2. คนงานประจํารถขยะ             3   ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ       2   ตําแหน่ง
2. คนงานประจํารถขยะ             3   ตําแหน่ง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งบดําเนินงาน รวม 2,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างของ
เทศบาลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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ค่าใช้สอย รวม 1,370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าดักสิ่งปฏิกูล 
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 197 (4) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า193 (1) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ถัง
ขยะ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยาง
รถยนต์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ เช่น น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถขยะ เช่น เสื้อกั๊ก
สะท้อนแสง  เสื้อกันฝน หมวกนิรภัยฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้านและ
ประชาชน เพื่อพัฒนาการทํางานแบบมีส่วนร่วม

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 221  (1)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 187 (1) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 220 (1) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้
- ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
- ค่าอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
- ค่าเงินรางวัล
- ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นสําหรับการแข่งขัน ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 21 (1)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในการดําเนินกิจกรรมด้านกีฬา
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ

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

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 189 (1)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  09:08:22 หน้า : 41/51



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,811,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,618,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,618,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง                       1    ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝายการโยธา                       1    ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง        1    ตําแหน่ง
4. นายช่างโยธาชํานาญงาน                   2    ตําแหน่ง
5. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน            1    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ให้แก่
   1. ผู้อํานวยการกองช่าง                        1    ตําแหน่ง
   2. หัวหน้าฝายการโยธา                        1    ตําแหน่ง
   3. หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง        1    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                       2    ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                      1    ตําแหน่ง
3. คนงานทั่วไป                          2    ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                        2   ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                       1   ตําแหน่ง
3. คนงานทั่วไป                           2   ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 1,193,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
บ้านโพธิ์ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มา
ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 490,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านโพธิ์
- ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น เช่น ค่าจ้างพนักงานทั่วไป ค่า
ย้าย  เครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าออกแบบ เช่น ก่อสร้างถนน ฯลฯ
- ค่าควบคุมงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อม
แซม สํานักงานเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิม และค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งใน
ถนน ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จําเป็น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน อิฐ และจัดซื้อเครื่อง
มือ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ค้อน เลื่อย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค ยาง
รถยนต์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นCD โปรแกรม ตลับ
หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตาม ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 9,440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ถนนคสล
. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ป้ายประชาสัมพันธ์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลที่ชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน รวม 9,420,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,420,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ จํานวน 9,400,000 บาท

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 22 เมตร ยาว 27
 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนําโครงการ  จํานวน 1 ชุด งบประมาณจํานวนทั้ง
สิ้น 12,150,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 ปงบประมาณ เบิกจ่ายจาก
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 9,400,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่ายจากปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 2,750,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 38  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอน
กฎหมาย การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปงบ
ประมาณสําหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทําได้เมื่อมี
ความจําเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดําเนินการในแต่
ละปงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ไม่เกินปงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน จะ
ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ของงบประมาณปที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่าย
ในปปัจจุบัน และในปงบประมาณถัดไปให้ ชัดเจน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
 หน้า 6 (1)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าk) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค
  (กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องชักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แบบปรับราคา
ได้(ค่าK)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เช่น งานก่อสร้าง
อาคาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 199 (1)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,024,700 บาท

งบกลาง รวม 19,024,700 บาท
งบกลาง รวม 19,024,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ คนด้อยโอกาส 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ปวยเอดส์
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัยต่างๆ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 365,000 บาท

1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้าน
โพธิ์ จํานวน 300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านโพธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(2)ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน65,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นราย
ป โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปที่ล่วงผ่านมาแล้ว  2 ป ไม่
รวมเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับ ดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่องการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 760,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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