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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

รวม

19,645,000 บาท

รวม

19,645,000 บาท

รวม

19,645,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

14,000,000 บาท

จานวน

3,700,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุนประกัน ังคมของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งิน มทบกองทุน งินทดแทน
พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุน งินทดแทนของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
พื่อจ่าย ป็นค่า ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
บี้ยยังชีพความพิการ
พื่อจ่าย ป็นค่า ง คราะ ์ บี้ยยังชีพคนพิการ คนด้อยโอกา
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์
พื่อจ่าย ป็นค่า ง คราะ ์ บี้ยยังชีพ ผู้ป่วย อด ์
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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งิน ารองจ่าย

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,110,000 บาท

จานวน

365,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจา ป็น ร่งด่วน ฉุก ฉิน พื่อบรร ทา
ความ ดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุก ฉิน กี่ยวกับอุบัติภัยและ
าธารณภัยต่างๆ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราชการ ่วน
ท้องถิ่น โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการ
รายรับตาม ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาป และมิใ ้นา
รายรับประ ภทพันธบัตร งินกู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้และ งินอุด นุนมา
รวมคานวณ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพตาบลบ้านโพธิ
จานวน 300,000 บาท พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุน ลัก
ประกัน ุขภาพตาบลบ้านโพธิ
(2)ค่าบารุง ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย จานวน 65,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าบารุง มาคม ันนิบาตแ ่งประ ทศไทย ป็น
รายป โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจาปที่ล่วงผ่านมาแล้ว 2 ป
ไม่รวม งินอุด นุน ทุกประ ภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ศษ
นึ่ง ่วน กของงบประมาณรายรับ ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ กิน จ็ดแ น
้า มื่นบาทถ้วน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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งินช่วยพิ ศษ
งินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็น งินช่วยพิ ศษค่าทาศพ กรณีพนักงานจ้าง ที่ ียชีวิตใน
ระ ว่างรับราชการตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 1312/ว
1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 รื่องการ บิกจ่าย งินช่วยพิ ศษ
ในกรณีพนักงาน ทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา
จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็น งินช่วยพิ ศษค่าทาศพ กรณีพนักงาน ทศบาล ที่ ียชีวิต
ในระ ว่างรับราชการตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 รื่องการ บิกจ่าย งิน
ช่วยพิ ศษในกรณีพนักงาน ทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

พื่อ ป็น งินช่วยพิ ศษค่าทาศพ กรณี ลูกจ้างประจา ที่ ียชีวิตใน
ระ ว่างรับราชการตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 1312/ว
1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 รื่องการ บิกจ่าย งินช่วยพิ ศษ
ในกรณีพนักงาน ทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,762,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,250,200 บาท

รวม

2,849,200 บาท

จานวน

726,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนใ ้แก่
1. นายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
1 ตาแ น่ง
2. รองนายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก

จานวน

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

208,000 บาท

ค่าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิก ภา/ ลขานุการ ภา
จานวน
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

1,555,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งใ ้แก่
1. นายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
1 ตาแ น่ง
2. รองนายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษใ ้แก่
1. นายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
1 ตาแ น่ง
2. รองนายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าตอบแทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริ าร ่วนตาบล
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนใ ้แก่
1. ลขานุการนายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ
1 ตาแ น่ง
2. ที่ปรึกษาใ ้แก่นายก ทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ 1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนใ ้แก่
1. ประธาน ภา ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
1 ตาแ น่ง
2. รองประธาน ภา ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
1 ตาแ น่ง
3. มาชิก ภา ทศบาล ทศบาลตาบลบ้านโพธิ 10 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

6,401,000 บาท

จานวน

5,130,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาป และ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาปของ านักปลัด ทศบาล ได้แก่
1. ปลัด ทศบาล
1 ตาแ น่ง
2. รองปลัด ทศบาล
1 ตาแ น่ง
านักปลัด ทศบาล
1. ัว น้า านักปลัด ทศบาล
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายอานวยการ
1 ตาแ น่ง
3. ัว น้าฝ่ายบริ ารงานทั่วไป
1 ตาแ น่ง
4. นักวิชาการประชา ัมพันธ์ชานาญการ
1 ตาแ น่ง
5. นิติกรชานาญการ
1 ตาแ น่ง
6. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
2 ตาแ น่ง
7. นักวิ คราะ ์นโยบายและแผนชานาญการ 1 ตาแ น่ง
8. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1 ตาแ น่ง
9. จ้าพนักงานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย 1 ตาแ น่ง
10. จ้า น้าที่ธุรการชานาญงาน
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มนอก นือจาก งิน ดือนพนักงาน ทศบาล
ได้แก่ ปลัด ทศบาล
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งและค่าตอบแทนพิ ศษของ
พนักงาน ทศบาลที่ควรได้รับตามระ บียบกา นด ได้แก่
1. ปลัด ทศบาล
1 ตาแ น่ง
2. รองปลัด ทศบาล
1 ตาแ น่ง
3. ัว น้า านักปลัด ทศบาล 1 ตาแ น่ง
4. ัว น้าฝ่าย
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

400,000 บาท

จานวน

583,000 บาท

รวม

2,470,800 บาท

รวม

560,800 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและ งินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา ได้แก่
1. นักการภารโรง
1 ตาแ น่ง
2. คนงานทั่วไป
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ได้แก่
1. พนักงานขับรถยนต์
2 ตาแ น่ง
2. พนักงานขับรถบรรทุกน้า อนกประ งค์ 1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่อปท
. ดังนี้
(1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ( งินรางวัลประจาป)
า รับพนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้างของ ทศบาลบ้านโพธิ
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อบคัด ลือก รือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการของ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
(3) ค่าตอบแทนประธานกกต.ท้องถิ่น กกต.ท้องถิ่นผอ.กต.ท้องถิ่น
นายอา ภอนายทะ บียนอา ภอ/นายทะ บียนท้องถิ่น อนุกรรมการ
ผอ.ประจา น่วย ลือกตั้ง กรรมการประจา น่วย ลือกตั้ง จ้า น้าที่
รักษาความปลอดภัยประจาที่ ลือกตั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ า รับพนักงานและ จ้า น้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
กี่ยวกับการ ลือกตั้ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่า บี้ยประชุม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

322,000 บาท

จานวน

78,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมกรรมการของ ภา ทศบาล ที่ ภา
ทศบาลแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน มัยประชุม นอก มัย
ประชุม ช่นการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
ทศบัญญัติ า รับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน
ภารกิจ ตามยุทธศา ตร์ของ ทศบาลและกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งใ ้ปฏิบัติงานในภารกิจของ ทศบาลและการประชุมอื่น
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาล านักงานปลัด
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาลและ
ลูกจ้างประจาผู้ซึ่งมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ กา นด
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าใช้สอย

รวม

865,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการ ท่าที่จา ป็น ช่น ค่าย้าย ครื่องปรับอากาศ
ค่าปรับปรุงกระแ ไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้าง มาทาความ ะอาด
อาคาร านักงาน ค่าจ้าง มารักษาความปลอดภัย ถานที่ราชการ
การจ้าง มาดูแลรักษาต้นไม้ รือ วนไม้ประดับ วน ย่อม
นาม ญ้า ค่าถ่าย อก าร ค่าใช้จ่ายในด้านอิ ล็กทรอนิก ์
รือการจ้าง มาอื่นๆที่ ป็นกิจการในอานาจ น้าที่
ของ ทศบาล ช่น
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆและค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวาร ารและ นัง ือพิมพ์รายวัน
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่า บี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ข้อมูลข่าว ารของ ทศบาล
- ค่าตัก ิ่งปฏิกูล
- ค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
(1) พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองในการ ลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล
รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือ
ทัศนศึกษาดูงาน ทั้งนี้ มายรวมถึง ค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์ อก าร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นโดยคานวณตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ1.0ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวม งินอุด นุน ฉพาะกิจ งินกู้ งินจ่ายขาด งิน ะ ม และ
งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2) ค่า ลี้ยงรับรอง การประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการ พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรอง ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ดอกไม้ธูป ทียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นในการ
ประชุม ภา ทศบาลฯ การประชุมระ ว่างองค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น รือองค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิ า กิจ รือ อกชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและ งินรางวัล
พื่อจ่าย ป็นค่าของขวัญ ของรางวัล รือ งินรางวัลในการตอบ
แทนแก่บุคคล รือ น่วยงานต่างๆ ที่ทาคุณประโยชน์ใ ้กับ
ทศบาลตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ช่น ใบประกาศ
กียรติคุณ โล่ รือในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจา ป็น
และ มาะ ม
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและนอกประ ทศ

จานวน

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช มภพของพระบาท ม ด็จ จานวน
พระบรมชนกาธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแ ่งชาติ

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ า รับค่าลง
ทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
การ ดินทางไปราชการในประ ทศและต่างประ ทศ รือไปอบรม
ัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริ าร ผู้ช่วยผู้
บริ าร และ มาชิก ภาฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้ง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งผู้บริ ารและ มาชิก ภาท้อง
ถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และประชา ัมพันธ์การ ลือกตั้ง ค่าใช้
อยต่างๆ ค่าวั ดุในการ ลือกตั้ง ค่า าธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ กี่ยวกับการ ลือกตั้ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้
พื่อจ่าย ป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้และพวง
มาลา า รับพิธีการวัน าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกา ที่จา ป็น
และ าคัญ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
มภพของพระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย
ดชม าราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแ ่งชาติและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 217 (4)
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามา จานวน
ธิบดีศรี ินทรม าวชิราลงกรณ พระวชิร กล้า จ้าอยู่ ัว

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ทิดพระ กียรติและถวายพระ
พร ม ด็จพระบาท ม ด็จพระ จ้าอยู่ ัวรัชกาลที่ 10 นื่องใน
โอกา ฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จา ป็นในโครงการฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)
น้า 217 (1)
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธา จานวน
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ทิดพระ กียรติและถวายพระ
พร ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี นื่องในโอกา ฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นในโครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565) น้า 217 (2)
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชชนนีพันป ลวง จานวน
และวันแม่แ ่งชาติ

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ทิดพระ กียรติและถวายพระ
พร ม ด็จพระบรมราชชนนีพันป ลวง นื่องในโอกา ฉลิมพระ
ชนมพรรษา12 ิง าม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นในโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 217 (3)
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 222 (2)
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จานวน

25,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

วั ดุก่อ ร้าง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น ไม้ อิฐ ิน ดิน ทราย ตะปู
ล็ก กระ บื้อง และวั ดุอื่นที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของ ทศบาลที่ชารุด
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ต่างๆ ช่น กระ
ดาษ คลิปดา ดิน อ ปากกา ลวด ย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประจา านักงาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ต่างๆ ช่น แปรงไม้กวาด
ผงซักฟอก บู่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทัว่ ไป

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น แบต ตอรี่
น้ามัน บรค ยางนอก - ใน ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

120,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ป็นต้น
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยา ตร์และการแพทย์
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ ครื่องมือทางการ กษตร
ช่น มีด จอบ ียม ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ในการจัดทาป้ายและอุปกรณ์ กี่ยวกับ
การ ผยแพร่ข่าว าร กิจกรรมการปฏิบัติงาน ช่น ล้างอัดขยายรูป
กระดาษ ขียนโป ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุคอมพิว ตอร์
ค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง มึก
า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แป้นพิมพ์ ครื่อง ารองไฟ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะประ ภทตาม
ระ บียบวิธีการงบประมาณ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

545,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

รวม

21,300 บาท

รวม

21,300 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้า า รับ านักงาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
และศูนย์ าธิตการตลาดบ้าน นองบัว ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา า รับ านักงาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ ทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบริการไปรษณีย์
พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ โทร ลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ในการติดต่อราชการของ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต
ค่าธรรม นียมในการใช้บริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ตู้ ก็บ อก าร(แบบ ล็กทึบ)
พื่อจัดซื้อตู้ ก็บ อก าร า รับงาน านักปลัด ขนาดไม่น้อย
กว่า 90 x 45 x 180 ซม. จานวน 3 ลังๆละ 5,000 บาท
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
ครื่องพิม ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18 น้า/นาที)

จานวน

2,600 บาท

จานวน

3,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 น้า
ต่อนาที (ppm)
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จานวน 1 ครื่อง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละ อียดการแ ดงผลไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 Pixel
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
จานวน 1 ครื่อง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

4,564,600 บาท

รวม

3,140,000 บาท

รวม

3,140,000 บาท

จานวน

2,600,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
พื่อจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ต่างๆซึ่งมิใช่ พื่อการจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ รือ ิ่งก่อ ร้าง
พัฒนาระบบต่างๆ ช่น
- ค่าจ้างที่ปรึกษาประ มินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
คุณภาพการใ ้บริการของ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
-ค่าจ้างประ มินความพึงพอใจด้านบุคลากร ทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 223 (3)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน และ งินปรับปรุงตาแ น่ง ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองคลัง
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายบริ ารงานคลัง
1 ตาแ น่ง
3. นักวิชาการ งินและบัญชีชานาญการ
2 ตาแ น่ง
4. นักวิชาการจัด ก็บรายได้ชานาญการ 1 ตาแ น่ง
5. นักวิชาการพั ดุชานาญการ
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าประจาตาแ น่งผู้อานวยการกองคลัง ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองคลัง
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่าย
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

480,000 บาท

รวม

1,424,600 บาท

รวม

436,600 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

51,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
- ผู้ช่วยนักวิชาการจัด ก็บรายได้
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น า รับพนักงาน
ทศบาล พนักงานจ้าง ป็นกรณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาป)
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับการ
จ้าง รือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน, ค่า ช่าซื้อ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
และลูกจ้างประจาที่อยู่ใน กณฑ์ที่จะต้องจ่าย งินช่วย ลือ
การศึกษาบุตรตามระ บียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าใช้สอย

รวม

753,000 บาท

จานวน

640,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย า รับรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการ ท่าที่จา ป็น
- ค่าจ้าง มาบริการพนักงานในการจัด ก็บภาษี จัด ก็บ
ข้อมูล บันทึกข้อมูลภาษีต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวาร ารและ นัง ือพิมพ์รายวัน
- ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการ ลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและ งินรางวัล
พื่อจ่าย ป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและ งินรางวัลในการตอบแทน
แก่บุคคล รือ น่วยงานต่างๆ ที่ทาคุณประโยชน์ใ ้กับ ทศบาล
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ช่น ใบประกาศ กียรติคุณ โล่
รือการจัดงานกิจกรรมต่างๆตามความจา ป็นและ มาะ ม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและนอกประ ทศ

จานวน

60,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

195,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ดินทาง ค่า ช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่นๆของพนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้
พื่อจ่าย ป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้และพวงมาลา
า รับพิธีการวัน าคัญต่างๆตามวาระและโอกา ที่จา ป็นและ
าคัญ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของ ทศบาลที่ชารุด
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ ครื่อง ขียน ช่น กระดาษ แฟ้มฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น แบต ตอรี่
น้ามัน บรค ยางนอก -ใน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น า รับยานพา นะ
ช่น น้ามัน บนซิน ดี ซล น้ามัน ล่อลื่นอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

40,000 บาท

รวม

577,000 บาท

รวม

397,000 บาท

รวม

397,000 บาท

จานวน

397,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่น CD มึก อุปกรณ์
พิ่ม ติม โปรแกรมและอื่นๆที่ กี่ยวข้องกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วั ดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะประ ภทตาม
ระ บียบวิธีการงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ในการติดต่อราชการของ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาป และ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาปของ น่วยตรวจ อบภายใน
ได้แก่ นักวิชาการตรวจ อบภายในชานาญการ 1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์
แก่อปท. งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ( งินรางวัล
ประจาป) า รับพนักงาน ทศบาลของ ทศบาลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

180,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

34,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาล
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล
ผู้ซึ่งมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ กา นด
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
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ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและนอกประ ทศ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ า รับค่าลง
ทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและต่างประ ทศ รือไป
อบรม ัมมนาของพนักงาน ทศบาล
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
โครงการฝึกอบรม ร้างความรู้ความ ข้าใจ "การควบคุมภายในและ
การบริ ารจัดการความ ี่ยง" ตาม ลัก กณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและ ลัก กณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการ
บริ ารจัดการความ ี่ยง า รับ น่วยงานของรัฐ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
ค่า ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พักค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) น้า 13 (1)
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

20,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ต่างๆ ช่น
กระดาษ ดิน อ ปากกา ลวด ย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ และครุภัณฑ์
อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ทศบาลที่ชารุด
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
ค่าวัสดุ

ค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง มึก
า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แป้นพิมพ์ ครื่อง ารองไฟ ฯลฯ
ปรากฏในแผนบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจ อบภายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในช่วง ทศกาล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 211 (3)
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับรักษาความ งบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

743,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

620,000 บาท

จานวน

470,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการ ท่าที่จา ป็น ช่น จ้าง มาพนักงานดับ พลิง
รือการจ้าง มาอื่นๆ ที่ ป็นกิจการในอานาจ น้าที่ของ ทศบาล
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่า บี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ข้อมูลข่าว ารของ ทศบาล
- ค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการซ้อมแผนอพยพ นีไฟและการดับ พลิง บื้องต้น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง และ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
น้า 212 (8)
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) น้า 12 (1)
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครื่องคอมพิว ตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ทศบาลตาบลที่ชารุด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซิน
น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
วั ดุ ครื่องแต่งกาย

จานวน

30,000 บาท

วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น แบต ตอรี่
น้ามัน บรค ยางรถยนต์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย

พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน
ของพนักงานดับ พลิง ช่น ชุดปฏิบัติการ รอง ท้าดับ พลิง มวก
ดับ พลิง ื้อคลุมดับ พลิง ื้อกั๊ก ะท้อนแ ง ื้อกันฝน มวก
นิรภัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

43,200 บาท

รวม

43,200 บาท

จานวน

8,200 บาท

จานวน

35,000 บาท

ครุภัณฑ์การ กษตร
ครื่อง ูบน้า
พื่อจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า แบบ อยโข่ง จานวน 1 ครื่อง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ป็น ครื่อง ูบน้าแบบ อยโข่ง ใช้ ครื่องยนต์ บนซิน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5แรงม้า รือขนาดปริมาตรกระบอก ูบไม่น้อยกว่า
160 ซีซี
(2) ขนาดท่อ ่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิ มตร)
(3) ูบน้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กา นด
(4) ่งน้าได้ ูงไม่น้อยกว่า 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของ ครื่อง ูบน้าและของ ครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563) น้า 14 (1)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
ลื่อยโซ่ยนต์
พื่อจัดซื้อ ลื่อยโซ่ ขนาด 18 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ป็น ครื่อง ลื่อยยนต์ชนิด ครื่องยนต์ บนซิน 2 จัง วะกาลัง
ไม่น้อยกว่า 3.1 แรงม้า
(2) ขนาดปริมาตรกระบอก ูบไม่น้อยกว่า 45 ซีซี ไม่น้อยกว่า
160 ซีซี
(3) บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
(4) ขนาดใบ ลื่อยโซ่ไม่น้อยกว่า 3/8
(5) ขนาด ครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2200 วัตต์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563) น้า 14 (2)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

2,231,000 บาท

รวม

1,706,000 บาท

รวม

1,706,000 บาท

จานวน

1,160,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

190,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาป และ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาปของกองการศึกษา ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายบริ ารการศึกษา
1 ตาแ น่ง
3. นักวิชาการศึกษาชานาญการ
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง และค่าตอบแทนพิ ศษของ
พนักงาน ทศบาล ที่ควรได้รับตามระ บียบที่กา นด ใ ้แก่
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายบริ ารการศึกษา
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและ งินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจา ได้แก่ ผู้ช่วยครูดูแล ด็กอนุบาลและปฐมวัย 1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงค่าตอบ
แทน พนักงานจ้าง ได้แก่
1. คนครัว
1 ตาแ น่ง
2. คนงานทั่วไป
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

รวม

525,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว า รับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. คนครัว
1 ตาแ น่ง
2. คนงานทั่วไป
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี( งินรางวัล
ประจาป) า รับพนักงาน ่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
ของ ทศบาลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้แก่
พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
และลูกจ้างประจาที่อยู่ใน กณฑ์ที่จะต้องจ่าย งินช่วย ลือ
การศึกษาบุตรตามระ บียบฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการและค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวาร ารและ นัง ือพิมพ์รายวัน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
- ค่าตัก ิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการ ลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศา นา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลและ งินรางวัล
พื่อจ่าย ป็นค่าของขวัญของรางวัลและ งินรางวัล ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตามความจา ป็น
และ มาะ ม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและนอกประ ทศ
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน ทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ ช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น แปรง ไม้กวาด บู่
ชุดกาแฟ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทัว่ ไป กี่ยวกับการศึกษา
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซิน
น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ป็นต้น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์ กี่ยวกับ
การ ผยแพร่ข่าว าร กิจกรรมการปฏิบัติงาน ช่น ล้างอัดขยายรูป
กระดาษ ขียนโป ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นCD มึก อุปกรณ์ พิ่ม
ติม โปรแกรมและอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
วั ดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะประ ภทตาม
ระ บียบวิธีการงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้า า รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา า รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการ ื่อ ารที่ใช้ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนม
วัน ช่น ค่าอิน ตอร์ น็ต ป็นต้น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

7,550,000 บาท

รวม

1,062,000 บาท

รวม

1,062,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

รวม

3,922,400 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนักงาน ทศบาลประจาปของกองการศึกษา ได้แก่
1. ครู
2 ตาแ น่ง
2. ครูผู้ดูแล ด็ก
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง ครูชานาญการ คศ.2
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ได้แก่
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแล ด็ก
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี( งินรางวัล
ประจาป) า รับพนักงาน ่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ
ทศบาลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

25,000 บาท

รวม

2,492,400 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลที่
อยู่ใน กณฑ์ที่จะต้องจ่าย งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ตาม
ระ บียบฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการและค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น ช่น
ค่าจ้างผู้ดูแล ด็ก ฯลฯ
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่ารับวาร ารและ นัง ือพิมพ์รายวัน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
- ค่าตัก ิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการ นับ นุนค่าใช้จ่ายการบริ าร ถานศึกษา

จานวน

1,252,400 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,350,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าจัดการ รียนการ อน จานวน 63,500 บาท
- ค่า นัง ือ รียน จานวน 31,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การ รียน จานวน 31,000 บาท
- ค่า ครื่องแบบนัก รียน จานวน 46,500 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน จานวน 66,650 บาท
- ค่าอา ารกลางวันศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน จานวน 813,750
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายจัดทาอา ารกลางวัน า รับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซม ิ่งก่อ ร้าง ช่น
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ริม (นม) ของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน
และโรง รียนระดับประถมศึกษาใน ขตตาบลบ้านโพธิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 206 (4)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
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วั ดุก่อ ร้าง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

339,600 บาท

รวม

54,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น ไม้ อิฐ ิน ดิน ทราย ตะปู
ล็ก กระ บื้อง และวั ดุอื่นที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
วั ดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ ครื่องมือทางการ กษตร
ช่น มีด จอบ ียบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รถ ข็น ก็บจาน แตน ล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถ ข็น ก็บจาน แตน ล รถ ข็น 4 ล้อ มี
กระบะ า รับใ ่จานชาม 3 ชั้น พื่อแยกถ้วยชาม ช้อน ้อมและ
ถังใ ่ ศษอา าร 1ใบ ล้อรถ ข็น ้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว
ล็อคล้อได้ 4ล้อ ขนาดรถ ข็นกว้าง 16 ยาว 34.5 ูง 35.5นิ้ว
จานวน 2 คันๆ ละ 15,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
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รถ ข็นขยะ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถ ข็นขยะ 3 ล้อ ขนาด 60x100x90 ซม.
(ขนาด 8 บีบ) ล้อ ล็ก รายละ อียดต่างๆดังนี้ ล็กฉาก ขนาด
1 นิ้ว นา 5.0 มม. ล็กแผ่น นา 3.0 มม. ล็กท่อกลมขนาด
1 นิ้ว นา 1.6 มม. ล้อขนาด 8 นิ้ว ป็นล้อแม็กแกน ล็ก พร้อม
ลูกปน จานวน 3 ล้อ รับน้า นักได้ 350 กก. จานวน 1 คัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา

จานวน

2,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับงาน านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับใช้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน จานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน ลัก
(2core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.2 GHz จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Internal) รือภาย
นอก(External)จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา

จานวน

17,000 บาท
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ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือLED ขาวดา

จานวน

2,600 บาท

จานวน

2,500 บาท

รวม

285,000 บาท

จานวน

285,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือLED ขาวดา
จานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 น้า
ต่อนาที (ppm)
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 1 ครื่อง
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อ ร้างอาคาร รือ ิ่งปลูก ร้างต่าง ๆ
โครงการต่อ ติมอาคารโรงอา ารศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กพนมวัน
ติดตั้งผนังประตูและ น้าต่างอลูมิ นียมโดยรอบอาคาร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 132 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบ
ทศบาลตาบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) น้า 9 (1)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,226,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,226,000 บาท

จานวน

2,226,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราชการ
งินอุด นุน ่วนราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าอา ารกลางวันของโรง รียนระดับประถมศึกษา
ใน ขตตาบลบ้านโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)
น้า 206 (3)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ ช่น
ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง ครื่องดื่ม น้าดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการตัด ิน ค่าของขวัญของรางวัล งินรางวัล ค่าถ้วย รือ
โล่รางวัล ค่าจ้าง มารถยนต์ ค่าป้ายประชา ัมพันธ์
ค่าจ้าง มา ครื่อง ียง ค่าจ้าง มาประดับตกแต่ง
ถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 206 (6)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กา นดระดับ
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณ นู

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,824,200 บาท

รวม

1,230,000 บาท

รวม

1,230,000 บาท

จานวน

1,170,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรมคุณ นู ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง ครื่องดื่ม น้าดื่ม และน้าแข็ง ค่าใช้
จ่ายในพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัด ิน
ค่าของขวัญของรางวัล งินรางวัล ค่าถ้วย รือโล่รางวัล ค่าจ้าง
มารถยนต์ ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าจ้าง มา ครื่อง ียง ค่า
จ้าง มา ประดับตกแต่ง ถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 206 (1)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กา นดระดับ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนและ งินปรับปรุงตาแ น่ง ได้แก่
1. ผู้อานวยการกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม 1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายบริ ารงาน าธารณ ุข
1 ตาแ น่ง
3. นักวิชาการ าธารณ ุขชานาญการ
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าประจาตาแ น่งผู้อานวยการของกอง าธารณ
ุขฯ ได้แก่
1. ผู้อานวยการกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายบริ ารงาน าธารณ ุข
1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

รวม

594,200 บาท

รวม

179,200 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

4,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น า รับพนักงาน ทศบาล
ลูกจ้างประจาพนักงานจ้าง ป็นกรณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาป)
และค่าตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน, ค่า ช่าซื้อ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล
และลูกจ้างประจาผู้ซึ่งมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯกา นด
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
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ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

115,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการและค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่า บี้ยประกัน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าตัก ิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการ ลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและนอกประ ทศ
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ ช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดิน อ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์และการแพทย์
ปรากฎในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ิ่งของ ครื่องใช้ต่างๆ ช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์ กี่ยวกับ
การ ผยแพร่ข่าว ารกิจกรรมการปฏิบัติงาน ช่น ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษ ขียนโป ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นCD มึก อุปกรณ์ พิ่ม
ติม โปรแกรมและอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

504,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

84,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

84,500 บาท

โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้าตาบลบ้าน จานวน
โพธิ

84,500 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

พื่อจ่าย ป็นค่า วชภัณฑ์ ค่าวั ดุ วิทยาศา ตร์การแพทย์ ค่า
อา าร ค่าอา ารว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นในโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 201 (9)
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
งบเงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

งินอุด นุนองค์กรประชาชน
งินอุด นุนชุมชนดา นินการโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้ชุมชนดา นินการโครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข 21 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 203 (4)
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข
งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

3,119,000 บาท

รวม

1,234,000 บาท

รวม

1,234,000 บาท

จานวน

910,000 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

132,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา 1 ตาแ น่ง
2. พนักงานขับรถยนต์
1 ตาแ น่ง
3. คนงานประจารถขยะ
6 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
งินอื่น ๆ

จานวน

192,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา 1 ตาแ น่ง
2. พนักงานขับรถยนต์
1 ตาแ น่ง
3. คนงานประจารถขยะ
6 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม า รับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ ป็นการ ี่ยงภัยต่อ ุขภาพ ตาม
ลักษณะงานต่างๆ มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม ได้แก่
1. พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา 1 ตาแ น่ง
2. พนักงานขับรถยนต์
1 ตาแ น่ง
3. คนงานประจารถขยะ
6 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
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งบดาเนินงาน

รวม

1,885,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี( งินรางวัล
ประจาป) า รับพนักงาน ่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างของ
ทศบาลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใ ้มาปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
ค่าใช้สอย

รวม

1,210,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจ่าย ป็นรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการและค่าจ้าง มาอื่นๆ ท่าที่จา ป็น
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่า บี้ยประกัน
- ค่าดัก ิ่งปฏิกูล
- ค่ารับวาร ารและ นัง ือพิมพ์รายวัน
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย

จานวน

480,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
โครงการจัดการขยะมูลฝอย

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

610,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อ ิ่งของวั ดุอุปกรณ์ ครื่องใช้ต่างๆ
ช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดิน อฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 197 (4)
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ซ่อมแซมรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ทศบาลที่ชารุด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
ค่าวัสดุ

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประจา านักงาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ิ่งของ ครื่องใช้ต่างๆ ช่น แปรง ไม้กวาด บู่
ถังขยะ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น แบต ตอรี่ น้ามัน บรก
ยางรถยนต์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น า รับยานพา นะ
ช่น น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์ กี่ยวกับ
การ ผยแพร่ข่าว าร กิจกรรมการปฏิบัติงาน ช่น ล้างอัดขยายรูป
กระดาษ ขียนโป ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
วั ดุ ครื่องแต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นค่าปฏิบัติงานของพนักงานประจารถขยะ ช่น ื้อกั๊ก
ะท้อนแ ง ื้อกันฝน มวกนิรภัยฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกูล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

380,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

380,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

รวม

155,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

155,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

155,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการพัฒนา พิ่มศักยภาพของผู้นาชุมชน ผู้นา มู่บ้านและ
ประชาชน พื่อพัฒนาการทางานแบบมี ่วนร่วม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าวั ดุ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาข้าราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 221 (1)
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับการ ร้างความ ข้มแข็งชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการ ่ง ริมกลุ่มอาชีพ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 187 (1)
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน ่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน

วันที่พิมพ์ : 20/7/2564 12:05:52

โครงการ ริม ร้างความรู้ กี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี ่วนร่วม จานวน
ของประชาชน
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30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 220 (1)
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน ่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน
โครงการใ ้ความช่วย ลือประชาชนด้าน ่ง ริมและพัฒนาคุณภาพ จานวน
ชีวิต
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์
ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าวั ดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 216 (3)
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน ่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน

100,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

320,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ดังนี้
- ค่าพา นะในการ ดินทาง
- ค่า บี้ย ลี้ยงและ ช่าที่พัก
- ค่าอุปกรณ์กีฬา รือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าชุดกรีฑา ฯลฯ
- ค่าใช้จ่าย บ็ด ตล็ด ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 205 (1)
ปรากฏในแผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา พติด ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ช่น ค่า ช่าและ
จัด ถานที่ ค่าวั ดุอุปกรณ์การจัดการแข่งขันกีฬาค่าใช้จ่ายใน
พิธีการ ค่าจ้างจัดทา นาม ค่าอา าร อา ารว่าง ครื่องดื่ม น้าดื่ม
และน้าแข็ง ค่าชุดกีฬา ค่า บี้ย ลี้ยง จ้า น้าที่ประจา นาม ค่า
ตอบแทนกรรมการตัด ินกีฬา ค่าโล่ รือถ้วยรางวัล รือของ
รางวัล งินรางวัลในการจัดการแข่งขันกีฬาและค่าป้ายประชา
ัมพันธ์ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) น้า 21 (1)
ปรากฏในแผนงาน การศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วั ดุกีฬา
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์กีฬา ในการดา นินกิจกรรมด้านกีฬา
ของ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการวัน งกรานต์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัน งกรานต์ ช่น ค่าใช้
จ่ายในพิธีการ ค่าจ้าง มาจัดทาอา าร อา ารว่าง ครื่องดื่ม น้า
ดื่มและน้าแข็ง ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าม ร พ งินรางวัล ค่า
ของรางวัล ค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง มาประดับตกแต่ง ถาน
ที่ ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่า ช่า ถานที่ ค่า ช่า ครื่อง ียง ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 189 (1)
ปรากฏในแผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

3,582,000 บาท

รวม

2,542,000 บาท

รวม

2,542,000 บาท

จานวน

1,650,000 บาท

จานวน

78,000 บาท

จานวน

790,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนและ งินปรับปรุงตาแ น่ง ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองช่าง
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายการโยธา
1 ตาแ น่ง
3. ัว น้าฝ่ายแบบแผนและก่อ ร้าง 1 ตาแ น่ง
4. นายช่างโยธาชานาญงาน
2 ตาแ น่ง
5. จ้าพนักงานธุรการชานาญงาน 1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง และค่าตอบแทนพิ ศษของ
พนักงาน ทศบาล ที่ควรได้รับตามระ บียบที่กา นด ใ ้แก่
1. ผู้อานวยการกองช่าง
1 ตาแ น่ง
2. ัว น้าฝ่ายการโยธา
1 ตาแ น่ง
3. ัว น้าฝ่ายแบบแผนและก่อ ร้าง 1 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา
2 ตาแ น่ง
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
1 ตาแ น่ง
3. คนงานทั่วไป
2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

1,040,000 บาท

รวม

157,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ( งินรางวัล
ประจาป) า รับพนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้างของ ทศบาล
บ้านโพธิ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ คนงานทั่วไป 2 ตาแ น่ง
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใ ้มาปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน, ค่า ช่าซื้อ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
มี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล ผู้ซึ่งมี
ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ กา นด
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
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ค่าใช้สอย

รวม

525,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจ้าง มาบริการ พื่อขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะใน ขตพื้นที่
ตาบลบ้านโพธิ
- ค่าจ้าง มาบริการ ท่าที่จา ป็น ช่น ค่าจ้างพนักงานทั่วไป
ค่าย้าย ครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแ ไฟฟ้าขัดข้องฯลฯ
- ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ค่า ย็บ นัง ือ ข้าปก นัง ือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์
- ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
- ค่าออกแบบ ช่น ค่าออกแบบก่อ ร้างถนน
ค่าออกแบบก่อ ร้างอาคาร ฯลฯ
- ค่าควบคุมงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการ ลี้ยงรับรองของทางราชการ)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
- ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศา นา
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศและนอกประ ทศ
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการ ดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริ ารและ มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

358,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้า าธารณะที่มีอยู่ ดิมและค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งในถนน
ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแ ง ว่าง ท่าที่จา ป็น
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
วั ดุก่อ ร้าง

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น ิน ปูน อิฐ และจัดซื้อ
ครื่องมือ ครื่องใช้ต่างๆ ช่น ค้อน ลื่อยฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ทศบาลที่ชารุด
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซม ิ่งก่อ ร้าง
ช่น ซ่อมแซม านักงาน ทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ ช่น กระดาษ ปากกา ดิน อ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น แบต ตอรี่ น้ามัน บรค
ยางรถยนต์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

40,000 บาท

วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นCD โปรแกรม
ตลับ มึกและอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
วั ดุอื่น

จานวน

3,000 บาท

รวม

6,752,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น า รับยานพา นะ
ช่น น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภท
ตามระ บียบวิธีการงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ถนนค ล
ซุ้ม ฉลิมพระ กียรติ ป้ายประชา ัมพันธ์และครุภัณฑ์อื่นๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ทศบาลที่ชารุดฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
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งบลงทุน

รวม

6,692,200 บาท

รวม

6,692,200 บาท

จานวน

668,700 บาท

โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอย 1/1 (บ้านยายแต้ ุด จานวน
ซอย) บ้านศรีพัฒนา มู่ที่ 4

48,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอย 9 บ้านยุ้ง มู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 3 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 312 มตร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 936ตร.ม.และ ่วนขยายผิวทาง พิ่ม 6ตร.ม
พร้อมไ ล่ทาง ินคลุกบดทับแน่นปริมาตร ินคลุกไม่น้อยกว่า
34.44ลบ.ม.รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง

ขนาดกว้าง 2.50 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 28 มตร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 70ตร.ม. พร้อมไ ล่ทาง ินคลุกบดทับแน่น
กว้างข้างละ 0.20 มตร ปริมาตร ินคลุกไม่น้อยกว่า 1.68 ลบ.ม
รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
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โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอย 18 (แ น มือง บาย) จานวน
บ้านแ น มือง มู่ที่ 7

492,600 บาท

ขนาดกว้าง 5 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 140 มตร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 700ตร.ม.พร้อมไ ล่ทาง ินคลุกบดทับ
แน่นกว้างข้างละ 0.30 มตร ปริมาตร ินคลุกไม่น้อยกว่า 12.60
ลบ.ม.รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายแนะนาโครงการและป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอยนายแ น ชยโพธิ
บ้าน นองบัว มู่ที่ 8

จานวน

ขนาดกว้าง 2.50 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 82 มตร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 205ตร.ม.และ ่วนขยายผิวทาง พิ่ม 2ตร.ม
พร้อมไ ล่ทาง ินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ 0.20 มตร ปริมาตร
ินคลุกไม่น้อยกว่า 4.92 ลบ.ม.รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน
ทศบาลตาบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายแนะนาโครงการและ
ป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอยบ้านนาง ตือนใจ
จานวน
บ้านมะค่าพัฒนา มู่ที่ 10
ขนาดกว้าง 2.50 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 104 มตร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.และ ่วนขยายผิวทาง พิ่ม
5.40 ตร.ม.พร้อมไ ล่ทาง ินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ
0.20 มตร ปริมาตร ินคลุกไม่น้อยกว่า 6.24ลบ.ม.รายละ อียด
ตามแบบมาตรฐาน ทศบาลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง

144,100 บาท

184,700 บาท
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โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอยบ้านนายวิชัย ีทน
บ้านลองตอง มู่ที่ 9
ขนาดกว้าง 3 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 107 มตร พื้นที่
ดา นินการไม่น้อยกว่า 321 ตร.ม.พร้อมไ ล่ทาง ินคลุกบดทับ
แน่น กว้างข้างละ 0.20 มตร ปริมาตร ินคลุกไม่น้อยกว่า 6.42
ลบ.ม.รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายแนะนาโครงการและป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
โครงการก่อ ร้างถนน ินคลุกซอยแ น มืองปราโมทย์ (นางมะ
ปรางค์) บ้านแ น มือง มู่ที่ 7

จานวน

221,700 บาท

จานวน

482,100 บาท

จานวน

417,000 บาท

กว้าง 4 มตร ยาว 559 มตร นา 0.12 มตร ปริมาตร ินคลุก
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 268.32 ลบ.ม. ดินถมปรับระดับบดทับ
แน่น นา ฉลี่ย 0.30 มตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 670.80
ลบ.ม. รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายแนะนาโครงการและป้ายโครงการจานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
โครงการก่อ ร้างถนน ินคลุกซอย มือง จ้า บ้านโตนด มู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 3.50 มตร ินคลุก นา 0.15 มตร ระยะทาง 450
มตรปริมาตร ินคลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 256.50 ลบ.ม. งาน
ดินถมปรับระดับบดทับแน่นปริมาตรไม่น้อยกว่า 388.65 ลบ.ม.
รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
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โครงการก่อ ร้างท่อระบายน้าค ล. จาก มู่บ้านขุนนนท์ถึงถนน
มิตรภาพ บ้านศรีพัฒนา มู่ที่ 4
วางท่อคอนกรีต ริม ล็ก ขนาด ศก. 60 ซม. พร้อมบ่อพักฝา
ตะแกรง ล็ก ล่อ จานวน 25 บ่อพัก ระยะทางรวมบ่อพัก 535
มตร รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนาโครงการจานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3) น้า ( )
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง

จานวน

1,273,000 บาท

น้า : 62/64
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โครงการก่อ ร้างอาคาร านักงาน ทศบาลตาบลบ้านโพธิ
ก่อ ร้างอาคารคอนกรีต ริม ล็ก 2 ชั้น กว้าง 22 มตร ยาว 27
มตร ตามแบบ ทศบาลตาบลบ้านโพธิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด งบประมาณจานวนทั้ง ิ้น
12,150,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 ปงบประมาณ บิกจ่ายจาก
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 9,400,000 บาท บิกจ่ายจาก
งบประมาณ พ.ศ.2565 จานวน 2,750,000 บาท ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 38 การก่อ นี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย กินกว่า นึ่งปงบ
ประมาณ ใ ้กระทาได้โดยความ ็นชอบของ ภาท้องถิ่น และจัด
ทา ป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนกฎ มาย การก่อ นี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่าย กินกว่า นึ่งปงบประมาณ า รับโครงการใด
โครงการ นึ่ง จะกระทาได้ มื่อมีความจา ป็นที่ไม่อาจแยกงบ
ประมาณตั้งจ่ายและดา นินการในแต่ละปงบประมาณได้ ซึ่ง ป็น
โครงการประ ภทที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัด
จ้างได้ ป็น ่วน ๆ และมีรายได้ไม่ พียงพอที่จะดา นินการในปงบ
ประมาณ ดียว ใ ้ก่อ นี้ผูกพันได้ไม่ กินปงบประมาณถัดไปและ
งบประมาณที่จะก่อ นี้ผูกพัน จะต้องไม่ กินร้อยละ ้า ิบของงบ
ประมาณรายจ่าย พื่อการลงทุนของงบประมาณปที่ผ่านมา โดยจะ
ต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปปัจจุบันและในปงบประมาณ
ถัดไปใ ้ชัด จน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
น้า 6 (1)
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้างโครง
ร้างพื้นฐาน

จานวน

2,750,000 บาท
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ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
งินชด ชย ัญญาแบบปรับราคา (ค่าk)

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินชด ชย ัญญาแบบปรับค่าได้ตาม นัง ือกค(กวจ)
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่องชักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกา นด งื่อนไขและ ลัก กณฑ์แบบปรับราคา
ได้(ค่าK)
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตน์ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี(อพ. ธ.)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่า ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าวั ดุ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาข้าราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 199 (1)
ปรากฏในแผนงานการ กษตร งาน ่ง ริมการ กษตร
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วันที่พิมพ์ : 20/7/2564 12:05:52

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ป็นค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง ค่า ครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน
โครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 193 (1)
ปรากฏในแผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้

