
 
 
 

เทศบญัญัติ 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

อ าเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบรุ 

 



เทศบาลตําบลโพธิงาม

เขต/อําเภอ ประจันตคาม    จังหวัดปราจีนบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139 หมู่ที 10   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล โพธิงาม
  เขต/อําเภอ ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  25130

พืนที 323.60 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 10,531 คน

ชาย 5,094 คน

หญิง 5,437 คน

ข้อมูล ณ วันที 9 สิงหาคม 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิงาม

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโพธิงาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
โพธิงามอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโพธิงามจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 76,906,947.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,493,873.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,806,135.64 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 2,229,784.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 54,307,612.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 768,657.43 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 550,923.43 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 672,325.53 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 65,931.59 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,739,945.73 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 30,509,829.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 37,697,072.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 14,948,641.15 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,328,775.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,585,935.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,381,021.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,452,700.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 15,645,188.25 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลโพธิงาม
อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 781,159.14 440,000.00 757,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 768,478.12 458,100.00 696,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 875,815.15 975,000.00 875,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,642.00 226,000.00 129,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,494,094.41 2,099,100.00 2,457,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 26,548,143.17 25,905,000.00 26,530,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 26,548,143.17 25,905,000.00 26,530,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 14,679,201.00 33,860,100.00 34,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,679,201.00 33,860,100.00 34,000,000.00

รวม 43,721,438.58 61,864,200.00 62,987,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,070,405.00 18,773,394.00 18,950,780.00

งบบุคลากร 10,852,028.00 16,559,206.00 18,561,980.00

งบดําเนินงาน 7,156,716.76 15,029,800.00 13,597,040.00

งบลงทุน 8,775,054.50 7,374,900.00 8,491,700.00

งบเงินอุดหนุน 2,583,100.00 4,126,900.00 3,386,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,437,304.26 61,864,200.00 62,987,500.00

รวม 30,437,304.26 61,864,200.00 62,987,500.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,452,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,097,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,888,000

แผนงานสาธารณสุข 1,897,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,548,020

แผนงานเคหะและชุมชน 8,807,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,105,740

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,220,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 18,950,780

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 62,987,500





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,922,160 0 2,916,900 9,839,060

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,073,840 0 2,916,900 6,990,740

งบดําเนินงาน 2,718,300 240,000 1,284,000 4,242,300

    ค่าตอบแทน 691,300 0 337,000 1,028,300

    ค่าใช้สอย 1,193,000 240,000 683,000 2,116,000

    ค่าวัสดุ 165,000 0 220,000 385,000

    ค่าสาธารณูปโภค 669,000 0 44,000 713,000

งบลงทุน 266,000 0 90,000 356,000

    ค่าครุภัณฑ์ 266,000 0 10,000 276,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

                                             รวม 9,921,460 240,000 4,290,900 14,452,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,529,940 0 1,529,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,529,940 0 1,529,940

งบดําเนินงาน 272,600 1,095,000 1,367,600

    ค่าตอบแทน 144,000 30,000 174,000

    ค่าใช้สอย 95,000 735,000 830,000

    ค่าวัสดุ 30,000 330,000 360,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,600 0 3,600

งบลงทุน 3,200,000 0 3,200,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,200,000 0 3,200,000

                                             รวม 5,002,540 1,095,000 6,097,540

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,530,600 1,150,260 2,680,860

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,530,600 1,150,260 2,680,860

งบดําเนินงาน 451,600 2,306,340 2,757,940

    ค่าตอบแทน 176,600 0 176,600

    ค่าใช้สอย 235,000 558,200 793,200

    ค่าวัสดุ 40,000 1,748,140 1,788,140

งบลงทุน 26,200 52,000 78,200

    ค่าครุภัณฑ์ 26,200 52,000 78,200

งบเงินอุดหนุน 0 3,371,000 3,371,000

    เงินอุดหนุน 0 3,371,000 3,371,000

                                             รวม 2,008,400 6,879,600 8,888,000



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,082,160 0 1,082,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,082,160 0 1,082,160

งบดําเนินงาน 279,800 510,000 789,800

    ค่าตอบแทน 111,800 0 111,800

    ค่าใช้สอย 148,000 210,000 358,000

    ค่าวัสดุ 20,000 300,000 320,000

งบลงทุน 25,700 0 25,700

    ค่าครุภัณฑ์ 25,700 0 25,700

                                             รวม 1,387,660 510,000 1,897,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,060,920 0 1,060,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,060,920 0 1,060,920

งบดําเนินงาน 271,600 180,000 451,600

    ค่าตอบแทน 126,600 0 126,600

    ค่าใช้สอย 80,000 180,000 260,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 35,500 0 35,500

    ค่าครุภัณฑ์ 35,500 0 35,500

                                             รวม 1,368,020 180,000 1,548,020



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,665,000 0 0 1,665,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,665,000 0 0 1,665,000

งบดําเนินงาน 584,400 900,000 940,000 2,424,400

    ค่าตอบแทน 204,400 0 0 204,400

    ค่าใช้สอย 160,000 150,000 640,000 950,000

    ค่าวัสดุ 220,000 750,000 300,000 1,270,000

งบลงทุน 0 4,718,000 0 4,718,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,718,000 0 4,718,000

                                             รวม 2,249,400 5,618,000 940,000 8,807,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 704,040 0 704,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 704,040 0 704,040

งบดําเนินงาน 118,400 210,000 328,400

    ค่าตอบแทน 78,400 0 78,400

    ค่าใช้สอย 40,000 210,000 250,000

งบลงทุน 73,300 0 73,300

    ค่าครุภัณฑ์ 73,300 0 73,300

                                             รวม 895,740 210,000 1,105,740

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 800,000 385,000 30,000 1,215,000

    ค่าใช้สอย 800,000 385,000 30,000 1,215,000

งบลงทุน 5,000 0 0 5,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,000 0 0 5,000

                                             รวม 805,000 385,000 30,000 1,220,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,950,780 18,950,780

    งบกลาง 18,950,780 18,950,780

                                             รวม 18,950,780 18,950,780



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลโพธิงาม
อําเภอ ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 417,345.33 300,000.00 39.00 % 417,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 286,438.30 100,000.00 186.00 % 286,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 54,143.00 40,000.00 35.00 % 54,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 757,926.63 440,000.00 757,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 4,694.80 5,000.00 -8.00 % 4,600.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 3,492.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 200,640.00 200,000.00 38.00 % 276,000.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 0.00 69,050.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 3,050.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 76,220.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 1,590.00 3,000.00 -50.00 % 1,500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 750.00 1,500.00 -53.33 % 700.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 360,583.32 200,000.00 80.00 % 360,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 45,500.00 33,000.00 36.36 % 45,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,708.00 13,500.00 -59.26 % 5,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 768,478.12 458,100.00 696,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 875,815.15 975,000.00 -10.26 % 875,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 875,815.15 975,000.00 875,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 58,000.00 150,000.00 -66.67 % 50,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 10,642.00 76,000.00 3.95 % 79,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 68,642.00 226,000.00 129,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 662,054.97 1,215,000.00 -45.51 % 662,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,603,491.03 7,980,000.00 7.77 % 8,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 7,283,442.31 7,275,000.00 0.07 % 7,280,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 452,299.69 500,000.00 -10.00 % 450,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 2,168,512.15 2,225,000.00 -2.70 % 2,165,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,664,487.48 3,830,000.00 21.67 % 4,660,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 66,150.63 60,000.00 10.00 % 66,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 74,092.91 110,000.00 -32.73 % 74,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 2,573,612.00 2,710,000.00 -5.06 % 2,573,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 26,548,143.17 25,905,000.00 26,530,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 14,679,201.00 33,860,100.00 0.41 % 34,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 14,679,201.00 33,860,100.00 34,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 43,698,206.07 61,864,200.00 62,987,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 62,987,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 757,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 417,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการตามบัญชีตามบัญชีคุม
ของผู้ชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 286,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงปีทีผ่านมาของภาษีบํารุงท้องที
ภาษีป้าย จํานวน 54,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการตามบัญชีคุมของผู้
ชําระภาษีป้าย
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 696,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการจากรายได้จริงทีได้
รับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 276,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยประมาณการจากรายได้จริงทีได้รับ
ของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 360,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 200 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยประมาณการเท่ากับรายรับจริงปีทีผ่าน
มา
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ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยประมาณการจากรายได้จริงทีได้
รับ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และค่าธรรมเนียมในการ
ตรรวจแบบก่อสร้าง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 875,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 875,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการจากรายได้จริงทีได้
รับของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 129,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการจากรายได้ทีได้รับ
จริงของปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 79,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,530,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 662,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,280,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 2,165,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากร
รายได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,660,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 66,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 74,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,573,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงจากราย
ได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 34,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 34,000,000 บาท

คําชีแจง ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียง
จากรายได้จริงทีได้รับปีทีผ่านมา ดังนี 
 1. เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา จํานวนเงิน 15,636,000 บาท
 2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก้ผู้สูง
อายุ จํานวนเงิน 13,444,800 บาท
 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพล
ภาพ จํานวนเงิน 3,360,000 บาท
 4. เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าครองชีพ เงิน
ประกันสังคม ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)  จํานวน
เงิน 1,559,200 บาท   
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 695,520 725,760 0 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 120,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 120,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 198,720 207,360 0 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 1,488,782 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,623,022 2,848,320 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,759,477 2,641,320 20.18 % 3,174,420

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 83,400 116,000 0 % 116,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 106,800 162,000 25.93 % 204,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 108,000 394.44 % 534,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 12,000 278.5 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,069,677 3,039,320 4,073,840

รวมงบบุคลากร 0 0 4,692,699 5,887,640 6,922,160

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอประจันตคาม    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 238,420 460,000 -1.63 % 452,500

ค่าเบียประชุม 0 0 5,375 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 43,000 40,000 -25 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 106,592 119,600 9.36 % 130,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,156.75 40,000 70 % 68,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 398,543.75 669,600 691,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 256,681.15 538,000 -60.41 % 213,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,250 50,000 -40 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 0 0 0 0 100 % 5,000

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วย
งาน/บุคคลทีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ์

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญของทางราชการ 0 0 0 180,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 184,741 345,000 -42.03 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 10,350 160,000 118.75 % 350,000

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน 0 0 0 100,000 -40 % 60,000

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที 9

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันท้องถินไทย 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการวันปิยะมหาราช 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสือประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์สุจริต 
สร้างจิตสํานึก และความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 14,930 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 467,952.15 1,683,000 1,193,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 208,448 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 39,900 40,000 -50 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 34,457.21 50,000 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 47,780 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 330,585.21 240,000 165,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 350,908.58 600,000 0 % 600,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 3,075 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 2,657.88 4,000 0 % 4,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 16,795 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 42,079.54 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 415,516 669,000 669,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,612,597.11 3,261,600 2,718,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมขาเหล็ก 0 0 0 0 100 % 50,000

เก้าอีพักคอย 4 ทีนัง 0 0 20,000 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงตํา 0 0 0 52,500 -100 % 0

เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง 0 0 0 10,000 -100 % 0

เครืองขัดพืน 0 0 18,380 0 0 % 0

เครืองดูดนํา-ดูดฝุ่น 0 0 18,000 0 0 % 0

เครืองทําลายเอกสาร 0 0 19,500 0 0 % 0

เครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0 0 0 100 % 18,000

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สําหรับจุด
บริการประชาชน 0 0 22,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการติดตังโทรศัพท์พร้อมตู้สาขา
แบบ 4 สายนอก 24 สายภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิงามหลัง
ใหม่

0 0 80,000 0 0 % 0

ชันไม้อเนกประสงค์ 0 0 4,200 0 0 % 0

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก 0 0 0 28,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 4 ชัน 0 0 9,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กชนิดประตูบานเลือนแบบกระจก 0 0 27,000 9,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 32,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสําหรับผู้บริหาร 0 0 69,000 0 0 % 0

โต๊ะประชุมย่อยพร้อมเก้าอี 0 0 26,000 0 0 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานักงาน 0 0 78,000 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 44,000 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ 0 0 0 0 100 % 66,000

ถังต้มไฟฟ้าสแตนเลส 0 0 13,500 0 0 % 0

บอร์ดทําเนียบ 0 0 0 0 100 % 50,000

พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิว 0 0 0 17,000 -100 % 0

โพเดียมชนิดไม้ 0 0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 0 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

อ่างล้างจาน 2 หลุม อลูมิเนียม/สแตนเล
ส 0 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที 1 (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 0 66,000 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 14,000

โครงการปรับปรุงและติดตังเครือข่าย
ภายในเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 80,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 570,480 208,500 266,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการตกแต่งภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการติดตังกระจกห้องสารสนเทศ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังเหล็กดัดบริเวณกระจก
รอบนอกอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิงามหลังใหม่

0 0 194,700 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 194,700 330,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 765,180 538,500 266,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 15,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 7,070,476.11 9,702,740 9,921,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 90,000 33.33 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนาสาม
ปี/แผนการดําเนินงาน/การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

0 0 43,964.9 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน 0 0 0 20,000 100 % 40,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 43,964.9 180,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 43,964.9 180,000 240,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 43,964.9 202,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,240,922 1,728,330 6 % 1,832,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 40,000 -40 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 55,500 60,000 30 % 78,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 418,940 414,520 8.68 % 450,480

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 269,520 202,800 121.72 % 449,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 48,000 38,000 117.74 % 82,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,032,882 2,483,650 2,916,900

รวมงบบุคลากร 0 0 2,032,882 2,483,650 2,916,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 188,400 223,850 -43.27 % 127,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 62,970 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 87,800 105,000 23.81 % 130,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 15,420.5 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 354,590.5 388,850 337,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 65,505.21 310,000 13.87 % 353,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 73,461 145,000 -17.24 % 120,000

ค่าปรับปรุงติดตังใหม่ระบบเครือข่าย
ภายในกองคลัง 0 0 66,982 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าย้ายและติดตังระบบอินเตอรืเน็ต
สํานักงานเทศบาล 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 40,905 50,000 40 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 246,853.21 665,000 683,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 120,097.05 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 4,886 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 44,442 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,968 95,000 -57.89 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 190,393.05 295,000 220,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 1,826.49 10,000 -40 % 6,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 5,136 15,000 20 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 6,962.49 45,000 44,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 798,799.25 1,393,850 1,284,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอย 4 ทีนัง 0 0 10,000 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซืออุปกรณ์พาทิชัน/ฉาก กันห้องส่วน
การทํางานของแต่ละฝ่าย 0 0 96,300 0 0 % 0

ชันเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 20 ช่อง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ชันเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ช่อง 0 0 0 40,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บกุญแจ ขนาดเก็บได้ไม่น้อย
กว่า 50 ชุด จํานวน 1 หลัง 0 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลินชัก 0 0 0 8,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0 0 8,800 45,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 0 0 8,400 15,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 0 0 40,200 30,000 -100 % 0

โต๊ะประชุมย่อย พร้อมเก้าอี 0 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะไม้ชุดรับแขก 0 0 25,000 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 55,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 17,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 1 0 0 5,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 224,600 264,000 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการจัดทําป้ายชือเทศบาลตําบลโพธิ
งาม พร้อมตราสัญลักษณ์ แบบแสตนเล
ส

0 0 0 0 100 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์การชําระภาษี 0 0 93,700 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 93,700 0 80,000

รวมงบลงทุน 0 0 318,300 264,000 90,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 3,149,981.25 4,141,500 4,290,900

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 10,264,422.26 14,046,240 14,452,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 63,570 267,950 4.66 % 280,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 2,520 24,000 -58 % 10,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 972,000 981,000 13.71 % 1,115,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 108,000 111,000 11.62 % 123,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,146,090 1,383,950 1,529,940

รวมงบบุคลากร 0 0 1,146,090 1,383,950 1,529,940

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 73,580 103,400 -27.85 % 74,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 18,560 1,700 1,370.59 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 9,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,200 23,300 -63.95 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 105,340 164,400 144,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

วันทีพิมพ์ : 10/8/2560  14:52:55 หน้า : 11/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,200 100,000 -50 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,200 170,000 95,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 20,000 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 13,485 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 33,485 65,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 2,452.44 3,600 0 % 3,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,452.44 3,600 3,600

รวมงบดําเนินงาน 0 0 147,477.44 403,000 272,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ถังดับเพลิง 0 0 28,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,200 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโพธิ
งาม

0 0 0 0 100 % 3,200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 3,200,000

รวมงบลงทุน 0 0 28,200 0 3,200,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 1,321,767.44 1,786,950 5,002,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยและผู้ประสบภัย 0 0 92,940 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
สาธารณภัยและผู้ประสบภัย 0 0 0 500,000 -40 % 300,000

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 33,480 50,000 -40 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและเพิมศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.และทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)

0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0 0 30,355 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (จัดตังใหม่) 0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํา
ในลํานําเพือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 0 0 0 181,050 -44.77 % 100,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 0 0 39,826 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 0 0 24,132 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 118,055 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 338,788 1,081,050 735,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 50,700 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 126,478 250,000 0 % 250,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุอืน 0 0 163,025 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 340,203 360,000 330,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 678,991 1,471,050 1,095,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์สําหรับรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ 0 0 69,000 0 0 % 0

ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

หัวฉีดนําดับเพลิง 0 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ถังนํา 0 0 46,800 0 0 % 0

ถังนําแบบพลาสติก 0 0 0 156,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 115,800 211,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 115,800 211,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 794,791 1,682,050 1,095,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 2,116,558.44 3,469,000 6,097,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 356,635 944,800 1.28 % 956,880

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 13,500 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 131,040 311,040 57.45 % 489,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 53,175 48,000 -50 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 554,350 1,363,840 1,530,600

รวมงบบุคลากร 0 0 554,350 1,363,840 1,530,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 169,910 196,110 -48.5 % 101,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 40,800 40,800 0 % 40,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -52 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 210,710 276,910 176,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 19,242 90,000 50 % 135,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 88,669 80,000 0 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก 0 0 9,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 116,911 190,000 235,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 18,141 70,000 -71.43 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,520 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 21,661 103,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 349,282 569,910 451,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 10,500 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศชนิดแขวน 0 0 0 44,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก บานทึบ บาน
เปิด 2 บาน 0 0 8,400 0 0 % 0

ตู้เหล็กกระจกบานเลือน 0 0 0 9,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานทึบ 4 ชัน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

โต๊ะทํางาน 0 0 17,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 8,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก 0 0 0 7,900 -2.53 % 7,700

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 3,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,900 99,100 26,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ติดตังกระจกกันห้องพร้อมประตูบาน
เลือน 0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 60,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 35,900 159,100 26,200

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 939,532 2,092,850 2,008,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 942,060 5.18 % 990,840

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 136,800 1.32 % 138,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 20,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,078,860 1,150,260

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,078,860 1,150,260

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 13,100 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

0 0 342,980 429,800 26.38 % 543,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 356,080 459,800 558,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,103,919.52 1,586,060 -2.41 % 1,547,840

วัสดุการศึกษา 0 0 44,600 173,400 6.86 % 185,300

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,148,519.52 1,759,460 1,748,140

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,504,599.52 2,219,260 2,306,340

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมตังพืน ขนาด 16 นิว 0 0 0 10,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 68,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

กระดานลืนประสาทน้อย 0 0 0 80,000 -100 % 0

กระดานลืนและชิงช้า 0 0 0 52,000 0 % 52,000

อุโมงค์รถไฟ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 240,400 52,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานัก
งานหลังเก่า 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 340,400 52,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 2,323,000 2,668,000 9.67 % 2,926,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 117,600 196,900 126 % 445,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 2,440,600 2,864,900 3,371,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 2,440,600 2,864,900 3,371,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 3,945,199.52 6,503,420 6,879,600

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 4,884,731.52 8,596,270 8,888,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 254,120 269,280 2.85 % 276,960

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 215,240 227,960 0.54 % 229,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 324,000 324,000 66.67 % 540,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 829,360 857,240 1,082,160

รวมงบบุคลากร 0 0 829,360 857,240 1,082,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 58,670 64,420 -23.94 % 49,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,106 25,000 -32.8 % 16,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 104,776 145,420 111,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 260 % 108,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,900 90,000 -77.78 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,900 150,000 148,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 16,256 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 4,485 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,741 10,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 132,417 305,420 279,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง 0 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Malfunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 25,700

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 25,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 961,777 1,162,660 1,387,660

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 26,950 40,000 275 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 26,950 130,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 226,800 350,000 -14.29 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 226,800 350,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 253,750 480,000 510,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองพ่นหมอกควัน 0 0 118,000 118,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 118,000 118,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 118,000 118,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 142,500 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 142,500 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 142,500 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 514,250 598,000 510,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 1,476,027 1,760,660 1,897,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 602,370 919,980 8.8 % 1,000,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 27,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 187,317 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 816,687 991,980 1,060,920

รวมงบบุคลากร 0 0 816,687 991,980 1,060,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 105,430 26,980 48.26 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 55,800 43,800 75.34 % 76,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 -4 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 161,230 80,780 126,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,400 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 19,280 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 34,680 120,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 19,997 25,000 20 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 24,000 -16.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 19,997 54,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 11,000 -54.55 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 11,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 215,907 265,780 271,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันเก็บเอกสาร 0 0 8,000 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลือน 0 0 18,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะเคาน์เตอร์ พร้อมเก้าอีนัง 0 0 0 0 100 % 30,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 0 26,000 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 8,000 -100 % 0

พาทิชัน 0 0 9,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 61,900 37,900 35,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ติดตังแผงกระจกกันห้อง 0 0 14,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 14,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 75,900 37,900 35,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 1,108,494 1,295,660 1,368,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือญาติและ
บุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการในตําบลโพธิงาม

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการร้อยรัก ห่วงใยผู้สูงวัย ให้หัวใจ
เป็นสุข 0 0 0 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ทีพึง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม(ศาลา
สร้างสุข)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน เทศบาลตําบลโพธิ
งาม(กิจกรรม โตไปไม่โกง)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000 180,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 250,000 180,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 1,108,494 1,545,660 1,548,020

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 400,400 678,440 37.96 % 936,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 18,000 166.67 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 337,560 371,316 52.22 % 565,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 36,000 55 % 55,800

เงินอืนๆ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 779,960 1,150,756 1,665,000

รวมงบบุคลากร 0 0 779,960 1,150,756 1,665,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 136,200 262,010 -45.04 % 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 43,200 44,000 -4.55 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -16 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 179,400 326,010 204,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 14,288.1 215,000 -62.79 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,800 60,000 -50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 29,690 58,000 -13.79 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 52,778.1 333,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 19,895 60,000 -25 % 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 32,339 100,000 0 % 100,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 18,200 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 70,434 265,000 220,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 302,612.1 924,010 584,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 1,082,572.1 2,074,766 2,249,400

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 188,558 272,000 10.29 % 300,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 60,000 450,000 0 % 450,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 248,558 722,000 750,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 248,558 822,000 900,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินเตรียมการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  หมู่ที 10  บ้านหนองหัว
ลิง

0 0 488,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํา สายต้นโพธิบัลลังค์  หมู่ที 
2 ช่วงที 3

0 0 0 189,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํา สายพ่อเฒ่าตาปู่ หมู่ที 2 0 0 0 265,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนําด้านหน้า ด้านข้าง สํานัก
งานเทศบาลตําบลโพธิงาม

0 0 0 791,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนายสุนทร-บ้านนาย
อานนท์ หมู่ที 1 บ้านคุ้ม

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อลอดถนนสายศาลตา
ปู่ หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 401,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางพรรณ -บ้านนาง
ประนอม หมู่ที 9 บ้านเกาะยาง

0 0 0 0 100 % 234,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านผู้ใหญ่สนธยา นาดี หมู่ที 
13 บ้านคลองแก้มชํา

0 0 0 0 100 % 424,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน  สายซอยโคกก่อง  หมู่ที 19 
บ้านม่วงใหม่

0 0 262,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน  สายซอยพุทธานุภาพ  หมู่ที 
13  บ้านคลองแก้มชํา

0 0 412,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน  สายเรียบคลองลําหับ (หลัง
บ้านผญ.เชิด) หมู่ที 11  บ้านประเถท

0 0 468,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน  สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ที 14  บ้านคลองฟันปลา

0 0 309,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสาย  หมู่ที 16 บ้านทุ่งยาว  ถึง 
   หมู่ที 14 บ้านคลองฟันปลา

0 0 363,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายบ้านผู้ช่วยคํารณ  บุตรดี 
หมู่ที 3  บ้านม่วง  ตําบลโพธิงาม

0 0 239,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าบ้านนายบุญเรียน ชาญเดช 
หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 214,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีต     
   สายท้ายหมู่บ้าน  หมู่ที 18 บ้านไทร
งาม

0 0 251,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีต     
  สายวงแหวน หมู่ที 12 บ้านโคกบ้าน

0 0 395,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีต 
สายต้นโพธิบัลลังค์  หมู่ที  2  บ้านโง้ง  
ตําบลโพธิงาม

0 0 659,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกกร่อง หมู่ที 19 บ้านม่วง
ใหม่

0 0 0 0 100 % 237,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยข้างร้านขายก๋วยเตียวยาย
ตุ๋ย หมู่ที 15 บ้านหนองมะเอก

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านมันคงสายใยรัก  หมู่ที 17 
บ้านยาง

0 0 0 0 100 % 237,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 16 บ้าน
ทุ่งยาว

0 0 0 0 100 % 295,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเรียบคลองหนองแก้ว หมู่ที 11 
บ้านประเถท

0 0 0 0 100 % 237,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลเจ้าแม่ลูกจันทร์  หมู่ที 12 
บ้านโคกบ้าน

0 0 0 0 100 % 290,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย
บ้านนา หมู่ที 12 โคกบ้าน ถึงหมู่ที 8 
บ้านต้น

0 0 0 236,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
บริเวณสหกรณ์บ้านมันคงสายใยรัก หมู่
ที 17 บ้านยาง

0 0 131,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที  6  บ้านอินทร์ไตรย์ 0 0 366,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที  7  บ้านโคกกรวด 0 0 449,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวหน้าอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลโพธิงาม พร้อมป้ายชือ 0 0 0 853,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  
บริเวณด้านหลังอาคารสํานักงานหลัง
ใหม่  
จํานวน 1 หลัง

0 0 345,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อ
ระบายนําบริเวณภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิงาม

0 0 1,136,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางบริเวณ
ทางเข้าเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางบริเวณ
ทางเข้าหมู่ที 1 บ้านคุ้ม 0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางบริเวณ
ทางแยกเข้าโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  จาก
ถนนสายทางเข้าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 9  
บ้านเกาะยาง

0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําจากถนน
สายบ้านนายเด่น - ซอยหลังโรงเรียน 
หมู่ที 1 บ้านคุ้ม

0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองลําดวน ช่วงที 2 
หมู่ที 16 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการติดตังกล้อง CCTV หมู่ที 10 
บ้านหนองหัวลิง 0 0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการติดตังกล้อง CCTV หมู่ที 19 
บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการติดตังเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ 0 0 0 151,000 -100 % 0

โครงการติดตังแสงสว่างบริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 82,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที 4 บ้านโพธิงาม 0 0 596,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อประปา หมู่ที 7 บ้าน
โคกกรวด 0 0 0 36,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.พร้อม
บ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านม่วง 0 0 0 0 100 % 445,000

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายภายในหมู่
บ้าน  หมู่ที 5  บ้านประตูดาน

0 0 254,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาง
ลาภ  ออมสิน  หมู่ที 8  บ้านต้น

0 0 126,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านตามเทศบัญญัติการ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้านของ
เทศบาลตําบลโพธิงาม

0 0 0 183,400 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุง
รักษาทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 236,000 300,000 -100 % 0

โครงการถมดินปรับพืนทีบริเวณด้าน
ข้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ
งาม

0 0 0 0 100 % 319,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนําสายบ้านนาง
บัว ถึง โค้งบ้านผู้ใหญ่คําพา  หมู่ที 10 
บ้านหนองหัวลิง

0 0 0 0 100 % 538,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการปรับพืนทีสนามหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิงาม 0 0 0 327,600 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 7,988,000 5,484,000 4,718,000

รวมงบลงทุน 0 0 7,988,000 5,484,000 4,718,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 600,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 632,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,232,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,232,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 8,236,558 7,538,000 5,618,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 47,700 600,000 -16.67 % 500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคัดแยกขยะในชุมชนด้วยหลัก 
3RS 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการคัดแยกขยะและชุมชน 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 190,000 -47.37 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 47,700 840,000 640,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 33,000 0 100 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 62,250 150,000 66.67 % 250,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 36,800 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุอืน 0 0 99,960 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 232,010 300,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 279,710 1,140,000 940,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ 0 0 2,300,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,300,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 2,300,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 2,579,710 1,140,000 940,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 11,898,840.1 10,752,766 8,807,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 562,800 -15.63 % 474,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 12,000 100 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 214,440 -12.7 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 807,240 704,040

รวมงบบุคลากร 0 0 0 807,240 704,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 64,770 -49.67 % 32,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 28,200 27.66 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -52 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 107,970 78,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 107,970 118,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 30,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,700

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 5,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 73,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 73,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 915,210 895,740

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 69,441 80,000 -75 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 7,000 100,000 -50 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิงาม 0 0 47,500 100,000 -70 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิต
ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล 0 0 48,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก
อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 30,000 60,000 -50 % 30,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพือ
พัฒนาสตรีในตําบลโพธิงาม 0 0 19,750 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ทีพึง 0 0 18,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
บริการทางสังคม(ศาลาสร้างสุข) 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนในตําบลโพธิงาม 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระ
หว่าง อปท. กับประชาชนและผู้นําท้อง
ถิน

0 0 13,265 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับ
ประชาชน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 272,956 470,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 272,956 470,000 210,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 272,956 470,000 210,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 272,956 1,385,210 1,105,740

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณ๊ส
งกรานต์ 0 0 195,700 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 0 0 120,000 180,000 -16.67 % 150,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีสงกรานต์ ต้านยาเสพติด 0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 0 0 59,890 40,000 50 % 60,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตําบล
โพธิาม 0 0 198,800 200,000 -25 % 150,000

โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 0 0 155,900 180,000 -16.67 % 150,000

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตซอล สําหรับเด็กและเยาวชน 
เทศบาลตําบลโพธิงาม

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสําหรับ
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 730,290 850,000 800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 54,080 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 54,080 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 784,370 850,000 800,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเสาตาข่ายวอลเลย์บอล 0 0 35,000 0 0 % 0

อัฒจันท์ 0 0 75,274.5 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 110,274.5 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการจัดทําป้าย กฎ ระเบียบ การใช้
สนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตําบลโพธิ
งาม

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลโพธิงาม 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 150,000 5,000

รวมงบลงทุน 0 0 110,274.5 150,000 5,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 894,644.5 1,000,000 805,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 1,100 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีท้องถินและวัน
สําคัญทางศาสนา 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีท้องถิน 
และวันสําคัญ 0 0 220,166 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจําปี 
2559 0 0 141,400 0 0 % 0

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 0 0 118,730 150,000 0 % 150,000

โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียน
พรรษา 0 0 40,000 50,000 -40 % 30,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญ ู
ผู้สูงวัย ตําบลโพธิงาม 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 521,396 455,000 385,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 521,396 455,000 385,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 521,396 485,000 385,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลโพธิ
งาม 0 0 49,940 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 49,940 50,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 49,940 50,000 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 49,940 50,000 30,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 1,465,980.5 1,535,000 1,220,000

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 0 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 0 20,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 119,485 125,000 66.07 % 207,590
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 13,140,900 2.31 % 13,444,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,699,100 24.49 % 3,360,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 114,000 132,000 13.64 % 150,000

สํารองจ่าย 0 0 0 1,661,312 -54.27 % 759,640

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 350,000 355,000 12.39 % 399,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 486,920 560,082 3.51 % 579,750

รวมงบกลาง 0 0 1,070,405 18,773,394 18,950,780

รวมงบกลาง 0 0 1,070,405 18,773,394 18,950,780

รวมงบกลาง 0 0 1,070,405 18,773,394 18,950,780

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 1,070,405 18,773,394 18,950,780

รวมทุกแผนงาน 0 0 34,558,414.82 61,864,200 62,987,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโพธิงาม

อําเภอ ประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 62,987,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,921,460 บาท
งบบุคลากร รวม 6,922,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ดังนี
1. นายกเทศมนตรี อัตรา  28,800 บาท/เดือน จํานวน  1  คน
2. รองนายกเทศมนตรี  อัตรา 15,840  บาท/เดือน  จํานวน  2 คน
     โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 และเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ดังนี
1. นายกเทศมนตรี  อัตรา 6,000 บาท/เดือน จํานวน  1  คน
2. รองนายกเทศมนตรี อัตรา 4,500 บาท/เดือน จํานวน  2 คน
     โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ดังนี
1. นายกเทศมนตรี อัตรา 6,000 บาท/เดือน  จํานวน  1  คน
2. รองนายกเทศมนตรี อัตรา 4,500 บาท/เดือน จํานวน  2  คน
     โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ดังนี
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตรา 10,080 บาท/เดือน จํานวน  1  คน
2. ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตรา 7,200  บาท/เดือน จํานวน  1  คน
     โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ.2554 และเพิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ดังนี
1. ประธานสภาเทศบาล  อัตรา 15,840 บาท/เดือน จํานวน 1 คน
2. รองประธานสภาเทศบาล  อัตรา 12,960  บาท/เดือน จํานวน  1  คน
3. สมาชิกสภาเทศบาล อัตรา 10,080 บาท/เดือน จํานวน  10 คน
     โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ.2554 และเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,073,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,174,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ 
    พนักงานส่วนท้องถิน
2. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
3. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน 
    (ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล)
2. ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
   (หัวหน้าสํานักปลัด,หัวหน้าฝ่ายปกครอง, หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ)
3. ตําแหน่งประเภทวิชาการ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 534,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
     1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
     1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
     2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 2,718,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 691,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 452,500 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 137,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 

2. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบียประชุมกรรมการ 
จํานวน  15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบียประชุม
กรรมการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536,พระราชกฤษฎีกาเบีย
ประชุมกรรมการ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2555  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ประกอบกับระเบียบ/ประกาศทีเกียวข้อง    

3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ประกอบด้วย 
กกต.ท้องถิน คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง คณะกรรมการนับ
คะแนนเลือกตัง คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ฯลฯ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการประจําสภาเทศบาล และคณะ
กรรมการอืนๆ ทีได้รับแต่งตังจากสภาเทศบาลให้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีของสภาเทศบาลฯ โดยตังจ่ายในอัตราตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 และเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิน แนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
     1. บุตรผู้บริหารท้องถิน จํานวน 54,800  บาท
     2. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน 13,200 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,193,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 213,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของเทศบาลตําบลโพธิงามตาม
คําพิพากษาของศาล     

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์ และส่วนอืนทีเกียวข้องในการจัดทํา
เว็บไซต์  จํานวน15,000 บาท
     เพีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์ และส่วนอืนทีเกียวข้องใน
การจัดทําเว็บไซต์  เช่น การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ ให้เป็น
เวอร์ชันใหม่ ค่าจดโดเมนเนม  ค่าธรรมเนียมเช่าพืนที  และรายจ่ายอืนที
เกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เปลียน
แปลงฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.1

4. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ  
จํานวน 138,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการของ
เทศบาลตําบลโพธิงาม เพือให้มีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมสําหรับการให้
บริการแก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1. ค่ารับรอง  จํานวน  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่ารับรอง เช่น ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกียวกับการ
รับรอง  ต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน  นิเทศงาน  เยียม
ชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน โดยตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของราย
ได้จริงปีงบประมาณทีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม ฯลฯ 

2. ค่าเลียงรับรอง  จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืน ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เพือแสดง
เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5
 แผนงานที 5.2

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลทีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ์

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ
ในการเสียสละเพือส่วนรวม เช่น ประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ  ใน
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทังเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องเกียวกับกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
-2564) เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  17:07:00 หน้า : 5/60



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามที
กฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม เช่น ค่าพิมพ์บัตรเลือกตัง ,ค่าจัดทํา
ป้ายฯ ,ค่าเอกสารสิงพิมพ์ต่างๆ ,วัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตัง ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดสถานที และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการเตรียมการเลือก
ตัง ฯลฯ

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอืน ใน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้บริการ ในการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ เพือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานและการ
บริการทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เช่น 
      - กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ
     - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
      - มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ
      - มาตรการจัดให้มีช่องทางทีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
      - การฝึกอบรม  การประชาสัมพันธ์ การใช้หลักการมีส่วนร่วม 
      - ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เช่น  
     - กิจกรรมสมุดความดีพนักงานจ้าง
     - มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
     - มาตรการยกระดับคุณภาพบริการประชาชน
     - กิจกรรมการลดขันตอนการปฏิบัติงาน
     - มาตรการการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต สังการเพือลดขันตอนการ
ปฏิบัติราชการ
    - มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
    - การส่งเสริมพัฒนาความรู้ การทํากิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ทีสร้างความผูกพันในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ 
    - กิจกรรมยกย่องการทํางาน หรือการทํางานเป็นทีม 
    - การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
    - ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5
 แผนงานที 5.1
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โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพือแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึงตรง
กับวันที  5 ธันวาคม ของทุกปี รวมทังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถาน
ที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและเกียวข้องเกียวกับ
กิจกรรมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพือแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึงตรงกับวันที  2 เมษายน ของ
ทุกปี รวมทังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและเกียวข้องเกียวกับกิจกรรม   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์
ที  5 แผนงานที 5.2 

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพือน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ซึงตรงกับวันที  13  ตุลาคม ของทุกปี รวมทังเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจํา
เป็นและเกียวข้องเกียวกับกิจกรรม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพือเฉลิมพระ
เกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึงตรงกับวันที  28 กรกฎาคม ของทุก
ปี รวมทังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและเกียวข้องเกียวกับกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผน
งานที 5.2

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที 9

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพือแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที 9
 ซึงตรงกับวันที  12 สิงหาคม ของทุกปี รวมทังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
เตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
เกียวกับกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2
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โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในการเพือรําลึก
ถึงการจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงตรงกับวันที  18  มีนาคม ของ
ทุกปี รวมทังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและเกียวข้องเกียวกับกิจกรรม   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์
ที  5 แผนงานที 5.2 

โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในการเพือรําลึก
ถึงการจัดตังเทศบาล ซึงตรงกับวันที  24  เมษายน ของทุกปี รวมทังเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจํา
เป็นและเกียวข้องเกียวกับกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.1

โครงการวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพือน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที 5 ซึงตรงกับวันที  23  ตุลาคม ของทุกปี รวมทังเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็น
และเกียวข้องเกียวกับกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2

โครงการสือประชาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสือประชาสัมพันธ์เพือเผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาลรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ , ป้ายประชาสัมพันธ์, สือกระจาย
เสียง, สือดิจิตอล, สือเสียง, คู่มือบริการประชาชน, วารสาร ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์
ที  5 แผนงานที 5.2

โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์สุจริต สร้างจิตสํานึก และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในการปลูกฝัง
จิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
     - การประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
    - มาตรการดําเนินการเกียวกับเรืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าทีว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าทีโดยมิชอบ 
     - กิจกรรมให้ความรู้ เรือง ผลกระโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     - มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกียว
กับ Conflict of Interest 
     - ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงานที 5.2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทังวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ทังการ
ซ่อมปกติ  และการซ่อมกลาง ยกเว้นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา นํายาลบคําผิด หมึก
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าวารสารสิงพิมพ์ นําดืมบริการประชาชนและในสํานัก
งาน และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครืองวัดกระแสไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ช้อน+ซ่อม แก้วนํา จานรอง ถาด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี กระดาษชําระ สบู่ล้างมือ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในภารกิจของ
เทศบาล เช่น นํามันเบนซิล นํามันดีเซล นํามันเครือง และสารหล่อลืน
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้
อัด  ป้ายไวนิล พู่กันและสี ฟิวเจอร์บอร์ด เมมโมรีการ์ด ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมสําเร็จรูป เม้าส์ แผ่นบันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เม็มโมรี ชิป หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 669,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสํานักงาน ค่าไฟฟ้าของเครืองปรับอากาศ ค่า
ไฟฟ้าส่องป้ายประชาสัมพันธ์  และสถานทีต่างๆ ทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาล ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสถานทีราชการ และสถานทีต่างๆ ทีอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  ฯลฯ ซึงใช้ใน
กิจการงานของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าดวงตาไปรษณียากร  ค่าลงทะเบียน
จดหมาย  ค่าธนาณัติ  ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหนังสือราชการหรือค่า
บริการอืน ๆ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสํานัก
งาน  ศูนย์ ICT  ค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุสือสาร และค่าสือสารอืน ๆ
 ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว ฯลฯ

งบลงทุน รวม 266,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 266,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุนวมขาเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวมขาเหล็ก จํานวน  100  ตัว  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี
     - ขาเก้าอีทําจากเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิว x 3/4 นิว เพิมเหล็กคาดที
ขากันฉีก หนา 1.2 มิลลิเมตร ชุปโครเมียม ปลายขามียางรอง 
ทีนังทําด้วยป้องนําอัดหนา 1.5 นิว หุ้ม PVC หนา 0.5 มิลลิเมตร 
ขนาดกว้าง 44 x ลึก 50 x สูง 90 เซนติเมตร 
     - เป็นครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสํานักงบประมาณ จัดซือตามราคาท้องตลาด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
 เครือง โดยมีรายละเอียด
     - ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น
     - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
     - คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้
เป็นไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้  จํานวน 30
 ตัว  โดยมีรายละเอียด
      - ขาโต๊ะทําจากเหล็กกล่อง ขนาด 1.2 นิว x 1.2 นิว ชุ
ปโครเมียม ปลายขามียางรอง ขนาด  60X150x75 เซนติเมตร 
      - หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้าอย่างดี เกรด A
      - มีเหล็กคาดรับนําหนักหน้าโต๊ะ
      - ขาโต๊ะพับได้
      - เป็นครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ จัดซือตามราคาท้องตลาด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลงฉบับ
ที 1 

บอร์ดทําเนียบ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําบอร์ดป้ายทําเนียบผู้บริหาร / สมาชิกสภา
เทศบาล  จํานวน  2 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     - เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
     - ใช้ LCD Panel  หรือระบบ DLP
     - ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
     - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
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เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จํานวน 5 ตัว  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480) Watts
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง 
ตามโครงการสนับสนุนการอํานวยการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (อําเภอประจัน
ตคาม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ทังนีถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560 ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

1. จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพิมพ์เอกสาร  บันทึกข้อมูล
ในระบบต่างๆ ของเทศบาลตําบลโพธิงาม และค่าจ้างบริการอืนๆ ตาม
ความจําเป็นและเกียวข้องกับภารกิจหน้าทีของเทศบาล ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5  แผนงาน
ที 5.1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี หรือฉบับ
แก้ไข เพิมเติม หรือเปลียนแปลง เช่น ค่าอาหาร นําดืม อาหารว่าง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง โดยถือปฏิบัติรตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีี มท 0810.2/ว0600
 ลงวันที 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว5797  ลงวันที 10 ตุลาคม 2559   ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.1
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินการติดตามแผนและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน  เช่น ค่าอาหารนําดืม  อาหารว่าง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และ
รายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีี มท 0810.2/ว0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว5797  ลงวันที 10 ตุลาคม 2559   ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน  ทังการประชาคม  การทบทวน  การเพิมเติม  การเปลียน
แปลง แผนพัฒนาท้องถิน  เช่น ค่าอาหาร นําดืม  อาหารว่าง  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีี มท 0810.2
/ว0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว5797  ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.2

งานบริหารงานคลัง รวม 4,290,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,916,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,916,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,832,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และตามคําสังเทศบาล ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรรม
การพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล ดังนี
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนัก    งานส่วนท้องถิน
2. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
   (ผู้อํานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง, 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 450,480 บาท
เพือจ่ายเป็น
 1.เงินค่าจ้างลูกจ้างประจําส่ววนท้องถินประจําปี
 2.เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจําส่วนท้องถินประจําปี
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 449,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี
 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 2.เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล ดังนี
 1.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
 2.เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 1,284,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 127,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่
 -เงินประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
    1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 683,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 353,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ดังนี 
 1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน  10,000 บาท
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าเล่ม ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

 2. ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลฯ สําหรับภาคบังคับ
และหรือภาคสมัครใจ จํานวนเงิน 3,000 บาท

 3. ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ จํานวน  60,000  บาท
เช่น จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การชําระภาษี  จัดทําแผ่นพับ จัดทําป้าย  
ป้ายประชาสัมพันธ์  สือดิจิตอลต่าง ๆ  สือกระจายเสียง ฯลฯ 

 4. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารจากเอกชนไว้ใช้ภาายในสํานักงาน
เทศบาล  จํานวน  12 เดือน

 5. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก พิมพ์เอกสาร  บันทึกข้อมูลใน
ระบบต่าง ๆของกองคลัง จํานวน 2 คน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และฉบับ
แก้ไขเพิมเติม
โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น สํารวจข้อมูลหมู่บ้าน คีย์ข้อมูลลงระบบในโปรแกรม การ
ย้านฐานข้อมูลลงในโปรแกรมใหม่ ค่าถ่ายเอกสารหนังสือสําคัญทีดิน ราย
จ่าย ๆ อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.2 
โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถืนสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.2
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ตามโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าอาหาร นําดืม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองคลังฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครือง
คอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์อืน ๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา นํายาลบคําผิด หมึก
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าวารสารสิงพิมพ์ นําดืมบริการประชาชนและในสํานัก
งาน และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลฯ เช่น นํามันเบนซิล นํามันดีเซล นํามันเครือง และนํามันหล่อ
ลืน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เม็มโมรีชิป หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 44,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ซึงใช้ในกิจการงานของเทศบาล
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าลงทะเบียน
จดหมาย ค่าธณานัติ ค่าธรรมเนียมต่าาง ๆ ในการจัดส่งหนังสือ
ราชการ หรือค่าบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน
และทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล ค่าโทรสาร ค่าเทเล็กส์ ค่า
วิทยุสือสาร และค่าสือสารอืน ๆ ให้หมายความรววมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
มาซึงบริการดังกล่าว ฯลฯ

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว ราคาไม่เกิน
ตัวละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
  -เบาะและพนักพิงทําจากฟองนํา มีทีเท้าแขน ขามีล้อเลือน ปรับระดับ
สูง-ตําได้ และปรับโยกและหมุนได้ เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1

ตู้เหล็กเก็บกุญแจ ขนาดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 50 ชุด จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บกุญแจ รายละเอียดดังนี สามารถเก็บกุญแจ
ได้ 50 ชุด (50 พวง) ตู้กุญแจผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทน
ทาน ใช้งานง่าย สามารถเก็บแขวนผนังได้ (อุปกรณ์มาพร้อมกล่อง) มี
ระบบกุญแจล็อค เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
ซือตามราคาท้องตลาด จํานวน 1 หลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการจัดทําป้ายชือเทศบาลตําบลโพธิงาม พร้อมตราสัญลักษณ์ แบบแส
ตนเลส

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําป้ายชือเทศบาลตําบลโพธิงาม
พร้อมตราสัญลักษณ์แบบสแตนเลส รายละเอียดดังนี 
     1. ตราสัญลักษณ์เทศบาลทําด้วยสแตนเลสเงา กัดกรด-ยกขอบ 
สูงไม่น้อยกว่า  2  นิว (กัดสี) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
80 เซนติเมตร
     2. ตัวอักษรสแตนเลสเงา-ยกขอบ สูงไม่น้อยกว่า 2 นิว 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการทีเทศบาลกําหนด) ตัวอักษรภาษาไทย
มีความสูงไม่ตํากว่า 30 เซนติเมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานที 5.1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,002,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,529,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,529,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ 
    พนักงานส่วนท้องถิน
2. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
3. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,115,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
     1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 123,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 272,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 74,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และฉบับทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
    1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ฯลฯ     

2. ค่าเบียประกัน  จํานวน  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์ส่วน
กลางของเทศบาล เช่น ค่าเบียประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันภัย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไข
เพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทังวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครืองใช้สํานักงาน  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด  ยาง
ลบ คลิป เทปใส ลดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ซอง กระเป๋าเอกสาร สิงพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์เมน
บอร์ด เม็มโมรี ชิป หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,600 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  ฯลฯ ซึงใช้ใน
กิจการงานของเทศบาล

งบลงทุน รวม 3,200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล
โพธิงาม

จํานวน 3,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลโพธิงาม  ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.50 เมตร ความ
สูง 12.85 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน สํานักงานโยธาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข
เปลียนแปลงฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,095,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,095,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที
เสียไป  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที
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ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยและผู้ประสบภัย จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
สาธารณภัย ทังก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายนําป้องกันปัญหานําท่วมขังเข้าบ้าน
เรือนราษฎร  ค่าจัดเตรียมสถานทีรองรับผู้ประสบภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ดํารง
ชีพ ค่าจัดหาอาหารและนําดืม ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์จากเหตุ
สาธารณภัย ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทีประสบเหตุ เงินหรือสิงของช่วยเหลือผู้
ประสบภัยต่างๆตามหลักเกณฑ์ทีเทศบาลกําหนดฯ  และรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้องกับเหตุสาธารภัย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และภาค
สนาม ของเจ้าหน้าที, อปพร., เยาวชน, ประชาชนตําบลโพธิงาม เช่น ค่า
อาหารและนําดืม ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3

โครงการฝึกอบรมและเพิมศักยภาพของสมาชิก อปพร.และทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทีมกู้ชีพฯ ของเทศบาลฯ เข้ารับการฝึก
อบรมทบทวน เพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัย เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ
ฝึกอบรม หรือเป็นค่าใช้จ่ายทีเทศบาลจัดฝึกอบรมเอง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตังใหม่) จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชน เจ้าหน้าที เพือเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล  เช่น ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที
 1  ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3

โครงการเพิมประสิทธิภาพการกักเก็บนําในลํานําเพือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเพือทําฝายชะลอนํา 
เช่น กระสอบ ทราย เสาเข็มและอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.3
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โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  ค่าเครืองดืม และนําดืม สําหรับ
ประชาชนทีมาขอรับบริการและเจ้าหน้าทีประจําจุดบริการประชาชน ค่า
จัดเตรียมสถานที ค่าเบียเลียงแก่ผู้ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีประจําจุด
บริการประชาชนและรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม  2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว668 ลงวัน
ที 27 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  ค่าเครืองดืม และนําดืม สําหรับ
ประชาชนทีมาขอรับบริการและเจ้าหน้าทีประจําจุดบริการประชาชน ค่า
จัดเตรียมสถานที ค่าเบียเลียงแก่ผู้ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีประจําจุด
บริการประชาชนและรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม  2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว668 ลงวัน
ที 27 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทังวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน 1669 รถยนต์
บรรทุกนํา   รถดับเพลิงอเนกประสงค์  ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี ใส้กรองรถยนต์กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลฯ รถกู้ชีพฉุกเฉิน  รถบรรทุกนําอเนกประสงค์  เช่น นํามันเบนซิน
นํามันดีเซลนํามันเครือง และสารหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จ้างวัสดุดับเพลิงต่างๆ เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
สาธารณภัย ได้แก่
1. ถังดับเพลิง
- ชนิดก๊าซคาบอนไดออกไซด์ หรือซีโอทู ขนาด 10 ปอนด์ 
- ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 
2. วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ถุงมือกันความร้อน เสือกันฝน  เสือกันความร้อน สายดับเพลิงประจํารถ
บรรทุกนํา  ฯลฯ
3. วัสดุอืน 
- วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับสาธารณ
ภัย    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,008,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,530,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,530,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 956,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
   (ผู้อํานวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
     1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 451,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 101,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
    1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   จํานวน  125,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการทัวไป เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปก เข้าเล่ม ค่าซักฟอกค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมา
งานศึกษา บันทึกข้อมูล และประเมินผล

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสือโฆษณาและเผยแพร่กิจการต่างๆของ
เทศบาล ตามรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์ สือเสียง สือ
ดิจิตอล สือกระจายเสียง ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง รวมถึง
บุคคลทีเกียวข้องในการปฏิบัติหน้าทีราชการตามคําสังของเทศบาล ฯ
 เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทังวัสดุและครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา นํายาลบคํา
ผิด หมึก เครืองถ่ายเอกสาร ค่าวารสารสิงพิมพ์ นําดืมบริการ
ประชาชน และวัสดุอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษโปสเตอร์ ไม้
อัด สี ป้ายไวนิล พู่กัน ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
โปรแกรมฯ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง คีย์บอร์ด อุปกรณ์
อืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 26,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานทึบ 4 ชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานทึบ 4 ชัน   จํานวน 2 หลัง  ราคาหลัง
ละ 5,000 บาท เป็นตู้เหล็กบานทึบ ขนาด 5 ฟุต (150x41x87
) เซนติเมตร 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคา
ท้องตลาด   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 8,500
 บาท ขนาด 5 ฟุต (152x76x75) เซ็นติเมตร พร้อมกระจก มีลินชักและ
กุญแจล็อค   เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จัด
ซือตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,700 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก จํานวน 1 เครือง ราคา  7,700 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  17:07:00 หน้า : 24/60



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,879,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,150,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,150,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 990,840 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 คน  เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิมคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินันเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับการแต่งตังของพนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิ ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนประจําปี การเลือนระดับ
ของพนักงานครูเทศบาล หรือเงินเพิมคุณวุฒิฯ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
     1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 2,306,340 บาท
ค่าใช้สอย รวม 558,200 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
งาน นิเทศงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในอัตราคน
ละ 2,000 บาท จํานวน 5 คน เป็นเงิน 10,000 บาท เช่น ค่าธรรมเนียม
การฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น ฯลฯ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ)

จํานวน 543,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
เทศบาลจัดตังและได้รับถ่ายโอนตามภารกิจฯ จํานวน 3 ศูนย์ ได้แก่
      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที 1
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนบ้านคลองแก้มชํา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานที 2.6

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  17:07:00 หน้า : 25/60



ค่าวัสดุ รวม 1,748,140 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลโพธิงาม จํานวน 4 ศูนย์ เช่น แปรงถูพืน ไม้
กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,547,840 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล 7 แห่ง  จํานวน  1,283,520  บาท   ดังนี  
     1.โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที 1 
     2.โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
     3.โรงเรียนบ้านคลองแก้มชํา   
     4.โรงเรียนวัดโพธิงาม
     5.โรงเรียนบ้านประเถท   
     6.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
     7.โรงเรียนบ้านเขานันทา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานที 2.6

2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ จํานวน 4 แห่ง จํานวน  264,320
 บาท ดังนี
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิงาม
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที 1   
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง   
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองแก้มชํา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานที 2.6

วัสดุการศึกษา จํานวน 185,300 บาท
  เพือจ่ายเป็นวัสดุเพือการพัฒนาการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
อยู่ในการดูแลของเทศบาลตําบล โพธิงาม ทัง 4 แห่ง เช่น สือการเรียนการ
สอนทําด้วยพลาสติก ,อุปกรณ์การเล่นเพือการพัฒนาเด็ก ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.6
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งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
กระดานลืนและชิงช้า จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดานลืนและชิงช้า ขนาด 176x179x116
 ซม.  ทําจากพลาสติกอย่างหนา  จํานวน  1  ชุด ราคา  52,000
  บาท  โดยมีคุณลักษณะทัวไป ดังนี  
     1. เป็นอุปกรณ์เครืองเล่นกลางแจ้งทีออกแบบให้เหมาะกับพัฒนาการ 
และช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ทางร่างกาย จิตใจ และการนันทนาการให้
กับเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-5 ปี
     2. เป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตประกอบจากโรงงานทีได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 
     3. ส่วนประกอบเป็นพลาสติก ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธีลีน เกรด
เอ Food Grade (ปลอดภัยในระดับเดียวกับภาชนะใส่อาหาร) พลาสติกมี
ความแข็งแรงทนทาน ไม่มีสารพิษ
     4. สีทีใช้เป็นสีชนิด Non-Toxic ซึงไม่มีสารตกค้างทําให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อเด็ก เมือสัมผัสและสูดดม
     5. ประกอบด้วยชิงช้า 1 ทีนัง และ ป้อมกระดานลืน 1 ชุด
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคา
ท้องตลาด   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,371,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,371,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,926,000 บาท
 1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่ายโอน จํานวน 7
  แห่ง ในพืนทีตําบลโพธิงาม จํานวน  2,500,000  บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขุันพืนฐาน(สพฐ.) ตามภารกิจถ่าย
โอน  ในพืนทีตําบลโพธิงาม  เพือเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็กประถมปีที 1 – ปีที 6 ในอัตรามือละ 20
 บาท/คน จํานวน 200 วัน 
ดังโรงเรียนต่อไปนี
     1.โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที 1 
     2.โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
     3.โรงเรียนบ้านคลองแก้มชํา   
     4.โรงเรียนวัดโพธิงาม
     5.โรงเรียนบ้านประเถท   
     6.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
     7.โรงเรียนบ้านเขานันทา
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.1

2. อุดหนุนโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนวัด
พรหมรังษีมิตรภาพที 1 จํานวน  209,000   บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที 1
 เป็นค่าดําเนินการ ตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที 1  เช่น ซ่อมแซม ติดตัง มุ้งลวด, เหล็ก
ดัด, ฝ้าเพดาน ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.1

3.  อุดหนุนโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนชุมชน
วัดบ้านโง้ง  จํานวน   217,000   บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง เป็นค่า
ดําเนินการ ตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านโง้ง เช่น ซ่อมแซม ติดตัง มุ้งลวด, เหล็กดัด, ฝ้าเพดาน ฯลฯ
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.1
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 445,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของวัดโพธิ
งาม  จํานวน 112,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของวัดโพธิงาม ทีได้รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนาแต่มิได้มอบ
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดจ้างอาหารกลางวัน  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1

2. อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิงาม   
จํานวน  333,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดโพธิงามเป็นค่าดําเนิการตามโครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิงาม เช่น ซ่อมแซม ติดตัง มุ้ง
ลวด, เหล็กดัด, ฝ้าเพดาน ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,387,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,082,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,082,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ดังนี
1.ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       
2.เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
     1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 279,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 49,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิน แนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
          1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทังวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ทังการ
ซ่อมปกติ  และการซ่อมกลาง ยกเว้นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  เช่น รถบรรทุก
ขยะ  อุปกรณ์สํานักงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา นํายาลบคําผิด หมึก
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าวารสารสิงพิมพ์ และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์เมน
บอร์ด เม็มโมรี ชิป หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 25,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง จํานวน 1 ตัว 
มีล้อเลือน  ขนาด 92.0 x 31.1 x 180.5 เซนติเมตร 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซือตามราคา
ท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี  โดยมีรายละเอียดดัง
นี
   -โต๊ะมีขนาด 60x80x75 เซนติเมตร
   -เก้าอีทําจากโครงเหล็ก มีเบาะและพนักพิงทําจากฟองนําขึนรูปอย่าง
ดี ทีเท้าแขนทําจากพลาสติกอย่างดี สามารถปรับโยกและหมุนได้ เป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม ฉบับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Malfunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน  1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
     - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
     - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     - สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
     - สามารถทาสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

1. โครงการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลโพธิงาม
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก พร้อมอุปกรณ์ และยาน
พาหนะ ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย
ในเขตพืนทีตําบลโพธิงาม โดยการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมห่ดไทย ที มท 0891.3/ว2826  ลงวันที 17
 กันยายน 2553 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.5

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
  แผนงานที 2.5
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาจัดทําโฆษณาและ
เผยแพร่ประเภทต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และนําดืม ในการ
ประชุม อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการดูแลและป้องกันโรค
ติดต่อ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.5

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
จัดทําป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาจัดทําโฆษณาและเผยแพร่ประเภท
ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และนําดืม ในการประชุม อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน ในการดูแลและป้องกันฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0994 ลงวันที 24
 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีี มท 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานที 2.5 

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาสตร์หรือกรแพทย์ เช่น ค่าทรายอะเบท นํายา
พ่นหมอกควัน นํายาพ่นฝอยละออง  วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า รวมทังวัคซีน
อืนๆ  ทีจําเป็นต้องจัดหาตามสถานการณ์เกิดโรค ฯลฯ  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,368,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,060,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1) เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
   (ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม,หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์)
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งบดําเนินงาน รวม 271,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 76,800 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
    1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้มาซึงบริการ ดังนี
 -ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
 1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ฯลฯ จํานวน 5,000  บาท
 2)ค่าจ้างทําสือโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชา
สัมพันธ์ สือดิจิตอลต่าง ๆ สือกระจายเสียง ฯลฯ   จํานวน  5,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพิมเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทังวัสดุและครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา นํายาลบคํา
ผิด หมึกเครืองถ่ายเอกสารค่าวารสาร สิงพิมพ์และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี ไส้กรอง, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถจักรยานยนต์ ของ
เทศบาล เช่น นํามันเบนซิน , นํามันเครือง, และสารหล่อลืนต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมมบอร์
ด หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าลง
ทะเบียน จดหมาย ค่าธนาณัติ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดส่งหนังสือ
ราชการ หรือค่าบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)  จํานวน 1 หลัง  
ราคา 5,500 บาท  รายละเอียดดังนี
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผ่นชันปรับระดับ  3 ชิน
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) (กองสวัสดิการสังคม)
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โต๊ะเคาน์เตอร์ พร้อมเก้าอีนัง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเคาน์เตอร์พร้อมเก้าอีนัง  ในการให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากกองสวัสดิการสังคมทุกประเภท โดย
มีลักษณะของครุภัณฑ์ดังนี
    1) โต๊ะเคาน์เตอร์ จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 300 ซ.ม. x ยาว 240 ซ.ม
. 
x สูง 75 ซ.ม.
   2) เก้าอีสํานักงาน  จํานวน  6  ตัว ขนาดกว้าง  63 ซ.ม. x  ลึก 64 ซ.ม
. 
x สูง 91 ซ.ม. พักแขนเป็นหนังพีวีซี  มีสวิงหลัง  มีโช๊คปรับระดับ วงล้อ
เหล็กชุบโครเมียม
    เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือญาติและบุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการในตําบลโพธิงาม

จํานวน 30,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพือไป
ดูแลผู้สูงอายุในพืนทีตําบลโพธิงาม ทีประสบปัญหาในสภาวะยากลําบาก
ในการใช้ชีวิตประจําวัน โดยมีค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องในการใช้ฝึกอบรม ค่าพาหนะในการเดิน
ทาง  ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการร้อยรัก ห่วงใยผู้สูงวัย ให้หัวใจเป็นสุข จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุได้ร่วมกันทํากิจกรรมนันทนาการ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน การอบรมและศึกษาดูงานนอกพืนที เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ,ค่าวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นและเกียวข้องในการจัดการอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 (กองสวัสดิการ
สังคม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร รวมทังรายจ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น ในการจัด
อบรมหรือทํากิจกรรมเพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เรืองสิทธิและ
สวัสดิการของผู้พิการและผู้ดูแล และสุขภาพของผู้พิการ  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4
 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ทีพึง จํานวน 20,000 บาท
  เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ,ค่าวิทยากร รวมทังรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ในการจัด
อบรมหรือทํากิจกรรมเพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรืองสิทธิและ
สวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสุขาภาพของผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานที 2.4  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วน
ร่วม(ศาลาสร้างสุข)

จํานวน 50,000 บาท

 เพือเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและนําดืม, ค่าวิทยากร หรือวัสดุอุปกรณ์ที
จําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
และกลุ่มเด็กและเยาวชน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลโพธิ
งาม(กิจกรรม โตไปไม่โกง)

จํานวน 20,000 บาท

  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพือปลูกจิตสํานึกให้กับ
เด็กและเยาวชนได้มีความตระหนักถึงการทุจริตและคุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตโดยมีค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องในการใช้ฝึกอบรม ค่าพาหนะในการเดิน
ทาง ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 (กอง
สวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,249,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,665,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,665,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 936,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี
 1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
 2. เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
   (ผู้อํานวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 565,200 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และตามคําสังเทศบาลฯ ดังนี
 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
     1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
     2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 584,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 144,000 บาท
     1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน จํานวน  94,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯ  จํานวนเงิน 50,000 บาท 
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน แก่คณะกรรมการต่างๆ ทีเทศบาลฯ มีคําสัง
แต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบพัสดุฯ เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลฯ ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2548  และฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
    1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี 
     1. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จํานวน   50,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ทีเทศบาลต้องดําเนินการในการให้
บริการสาธารณะ เช่น การรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ หรือรังวัดทีดิน
ประชาชนเพือพิสูจน์การบุกรุกทีดินสาธารณประโยชน์ในเขตตําบลโพธิ
งาม ฯลฯ

     2. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  30,000  บาท 
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง
ไปราชการ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ ทังวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ตรายางแฟ้ม  เครืองเขียน  แบบพิมพ์
ต่าง ๆ  เครืองมือช่าง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก  ยาง
ใน หัวเทียน และวัสดุอืนทีจําเป็น ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ ส่วน
กลาง  และเครืองจักรทีใช้ในงานกองช่าง เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันเครือง จารบี  นํากลัน ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี  ไม้
อัด ป้ายไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี แป้น
พิมพ์ (Key Board)  และอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น กุญแจ ท่อประปา มิเตอร์
นํา มิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อืนทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,618,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  และเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ  ทีอยู่ในการดูแล
ของ
เทศบาลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ 
หอกระจายข่าว  ถนน  คสล.  ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  สะพาน  ท่อ
ระบายนําฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับซ่อมแซมหรือซ่อม
เปลียนไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางสาธารณะประโยชน์ ทีชํารุดหรือเสือม
สภาพ ภายในพืนทีตําบลโพธิงาม เพือให้สามารถใช้งานได้ตามตาม
ปรกติ เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอุปกรณ์อืน
ทีมีความจําเป็น ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 450,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเพือใช้ในการซ่อมแซมสิงปลูก
สร้าง ถนนประเภทต่างทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ในกรณีเร่ง
ด่วน หรือตามแผนซ่อมแซมของเทศบาลฯ ซึงไม่ใช่การซ่อมตาม
โครงการ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ  เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ยาง
มะตอย หินคลุก และวัสดุอืนทีจําเป็น ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 4,718,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,718,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสุนทร-บ้านนาย
อานนท์ หมู่ที 1 บ้านคุ้ม

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร-บ้าน
นายอานนท์ หมู่ที 1 บ้านคุ้ม  ปริมาณงาน ดังนี  
    1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ความ
ยาว 245 ม. ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 875.50 ตารางเมตร  
    2) ก่อสร้างหูช้าง คสล. ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 2.55 ตารางเมตร โดย
มีพืนทีก่อสร้างถนน คสล. รวมไม่น้อยกว่า 844 ตารางเมตร
    3) ไม่มีไหล่ทาง
    4) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
    5) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดแบบแปลนตามทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อลอดถนนสายศาลตา
ปู่ หมู่ที 6

จํานวน 401,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดถนนสาย
ศาลตาปู่ หมู่ที 6 บ้านอินทร์ไตรย์ ตําบลโพธิงาม อําเภอประจัน
ตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 166 เมตร 
ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร
    2) ก่อสร้างหูช้างถนน คสล.หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.
ไม่น้อยกว่า 3.60 ตารางเมตร โดยมีพืนทีก่อสร้างถนน คสล.รวมไม่น้อย
กว่า 677.60 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)
    3) วางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60 เมตร ลอด
ถนน จํานวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน
   4) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   5) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพรรณ -บ้านนาง
ประนอม หมู่ที 9 บ้านเกาะยาง

จํานวน 234,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพรรณ -บ้าน
นางประนอมหมู่ที 9 บ้านเกาะยาง ตําบลโพธิงาม อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี  ปริมาณงานดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร 
    2) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
    3) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านผู้ใหญ่สนธยา นาดี หมู่ที 
13 บ้านคลองแก้มชํา

จํานวน 424,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สนธยา  นา
ดี  หมู่ที 13 บ้านคลองแก้มชํา ตําบลโพธิงาม อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ถมดินลูกรังปรับระดับถนนเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 124 เมตร ความหนาเฉลีย 0.30 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน
ลูกรัง 297 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่น
    2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ความยาว 245
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 620
 ตารางเมตร
   3) ก่อสร้างหูช้างถนน คสล. ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืน
ที คสล.ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตรโดยมีพืนทีก่อสร้างถนน คสล. รวมไม่
น้อยกว่า 632 ตารางเมตร
   4) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
   5) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   6) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนายบุญเรียน ชาญเดช 
หมู่ที 7

จํานวน 214,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ
เรียน  ชาญเดช  หมู่ที 7 บ้านโคกกรวด   ตําบลโพธิงาม   อําเภอประจัน
ตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ความยาว 100
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 350
 ตารางเมตร
    2) ก่อสร้างหูช้าง คสล.หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 9 ตารางเมตร โดยมีพืนทีก่อสร้างถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 359
 ตารางเมตร 
    3) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
    4) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
    5) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกร่อง หมู่ที 19 บ้านม่วง
ใหม่

จํานวน 237,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกร่อง หมู่ที 19
 บ้านม่วงใหม่ ตําบลโพธิงาม   อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 400
 ตารางเมตร
    2) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
    3) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
    4) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างร้านขายก๋วยเตียวยาย
ตุ๋ย หมู่ที 15 บ้านหนองมะเอก

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างร้านขาย
ก๋วยเตียวยายตุ๋ย หมู่ที 15 บ้านหนองมะเอก ตําบลโพธิงาม อําเภอประจัน
ตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 192
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร
    2) ก่อสร้างหูช้างถนน คสล. ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืน
ที คสล.ไม่น้อยกว่า 3.30 ตารางเมตร โดยมีพืนทีก่อสร้างถนน คสล. รวม
ไม่น้อยกว่า 579 ตารางเมตร
    3) วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ลอด
ถนน จํานวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน
   4) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
   5) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   6) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมันคงสายใยรัก  หมู่ที 17 
บ้านยาง

จํานวน 237,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมันคงสายใย
รัก  หมู่ที 17 บ้านยาง ตําบลโพธิงาม   อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร
   2) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
   3) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   4) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 16 บ้าน
ทุ่งยาว

จํานวน 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 16 บ้านทุ่งยาว ตําบลโพธิงาม อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 100
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตาราง
เมตร
    2) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
    3) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
    4) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองหนองแก้ว หมู่ที 11 
บ้านประเถท

จํานวน 237,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองหนอง
แก้ว หมู่ที 11 บ้านประเถท ตําบลโพธิงาม อําเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงานดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร
    2) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
   3) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   4) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าแม่ลูกจันทร์  หมู่ที 12 
บ้านโคกบ้าน

จํานวน 290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าแม่ลูก
จันทร์  หมู่ที 12 บ้านโคกบ้าน ตําบลโพธิงาม อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 120
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 480
 ตารางเมตร
    2) ก่อสร้างหูช้าง คสล.หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 1.13 ตารางเมตร โดยมีพืนทีก่อสร้างถนน คสล. รวมไม่น้อย
กว่า 481 ตารางเมตร
    3) วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลอด
ถนน จํานวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน
    4) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ
   5) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   6) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2 

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านม่วง จํานวน 445,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้าน
ม่วง ตําบลโพธิงาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  ปริมาณงาน ดัง
นี
    1) วางท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 265
 ท่อน
    2) ติดตังบ่อพักขนาด 1.55 x 1.5 เมตร จํานวน 1 บ่อ พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.33 x 1.33 เมตร จํานวน 1 ฝา
    3) ติดตังบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 19 บ่อ พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.84 x 0.84 เมตร จํานวน 19 ฝา
    4) งานเจาะสกัดพืน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 26.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมขนเศษวัสดุออกนอกพืนที(สถานทีทิงเศษ
วัสดุกําหนดภายหลัง)
    5) งานเท คสล.ทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 26.00
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.10 เมตร โดยมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 26
 ตารางเมตร
   6) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   7) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการถมดินปรับพืนทีบริเวณด้านข้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ
งาม

จํานวน 319,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถมดินปรับพืนทีบริเวณด้านข้างอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิงาม หมู่ที 10 บ้านหนองหัวลิง ตําบลโพธิงาม อําเภอประจัน
ตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
    1) งานปรับพืนที ถางป่า ขุดตอ ปรับพืนทีก่อนถมดิน ด้วยเครืองจักร
ขนาดกลาง พืนทีไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร
    2) งานขนย้ายเศษวัสดุ/เศษต้นไม้ ออกนอกพืนทีถมดิน โดยขนย้ายไป
ทิงบริเวณบ่อขยะเทศบาลฯ
    3) งานถมดินปรับพืนทีจํานวน 3 ชัน สูงชันละ 0.30 เมตร รวมความ
สูง 0.90 เมตร โดยมีปริมารดินถมไม่น้อยกว่า 1,610 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครืองจักร บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 85% modified proctor density
    4) ทดสอบความหนาแน่นของดินทุกชันความสูง 0.30 เมตร รวม
จํานวน 3 ครัง
    5) งานถมดินลูกรังปรับพืนทีจํานวน 1 ชัน สูงชันละ 0.30 เมตร รวม
ความสูง 0.30 เมตร โดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครืองจักร บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 85% modified proctor density
    6) ทดสอบความหนาแน่นของดินลูกรังทีชันความสูง 0.30 เมตร รวม
จํานวน 1 ครัง
    7) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1
 ป้าย
   8) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนําสายบ้าน
นางบัว ถึง โค้งบ้านผู้ใหญ่คําพา  หมู่ที 10 บ้านหนองหัวลิง

จํานวน 538,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา
สายบ้านนางบัว ถึง โค้งบ้านผู้ใหญ่คําพา  หมู่ที 10 บ้านหนองหัวลิง ตําบล
โพธิงาม  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณงาน ดังนี
1) งานเจาะสกัดพืน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 128 เมตร ความหนา
เฉลีย 0.15 เมตร พร้อมขนเศษวัสดุออกนอกพืนที(สถานทีทิงเศษวัสดุ
กําหนดภายหลัง)
2) วางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60
 เมตร จํานวน 120 ท่อน พร้อมเชือมต่อระบบท่อระบายเดิม
3) ติดตังบ่อพักสําเร็จรูปขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 9 บ่อ พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.84x0.84 เมตร จํานวน 9 ฝา
4) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 128
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 512 ตาราง
เมตร หักลบพืนทีบ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 9 บ่อ คิดเป็น
พืนที คสล. 9.00 ตารางเมตร
5) ก่อสร้างหูช้าง คสล.ความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 2.00
 เมตร ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด หรือมีพืนที คสล.รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร รวมพืนทีก่อสร้างถนน คสล.รวมไม่น้อย
กว่า 506 ตารางเมตร (หักลบพืนทีฝาบ่อพักทีไม่ได้เท คสล.จํานวน 9
 บ่อออกแล้ว) 
6) ไม่มีไหล่ทาง
7) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว (ป้ายไวนิล) จํานวน 1 ป้าย
8) ติดตังป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโพธิงามกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานที 1.2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 940,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ ค่าธรรมเนียมใน
การกําจัดขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานอืนทีรับให้บริการ,  กําจัดสิง
ปฏิกูล, และนําเสีย เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพของชีวิตประชาชน ค่าจ้างเหมาเครืองจักร
กล  หรือแรงงานคน  ในการฝังกลบขยะภายในบ่อขยะของเทศบาลตําบล
โพธิงาม  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ  ทีได้รับความเสียหาย
จากการใช้งานให้คงสภาพดังเดิม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 แผนงานที 3.1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะในชุมชนด้วยหลัก 3RS จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชนด้วย
หลัก 3RS เช่น ค่าจัดทําป้าย  ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง และนําดืม ใน
การอบรมให้ความรู้  การศึกษาดูงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานที 3.1

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  17:07:00 หน้า : 48/60



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลโพธิงาม  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ทังวัสดุ  และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สําหรับรถยนต์จัดเก็บขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลโพธิงาม  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ใส้กรอง
รถยนต์ กระจกมองข้ารถยนต์  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลตําบลโพธิงาม  รถยนต์บรรทุกบดท้าย  รถบรรทุกขยะ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดแต่งกายสําหรับพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย  เช่น  เสือ  กางเกง  รองเท้า  หมวก  ฯลฯ
                                             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 895,740 บาท
งบบุคลากร รวม 704,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 474,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
2. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล ดังนี
1)  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิน
2)  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และคําสังเทศบาล  ดังนี
1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
   (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  และคําสังเทศบาล  ดังนี 
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
2. เงินปรับปรุงค่าครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 118,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดังนี
    1. บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพิมเติม
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งบลงทุน รวม 73,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี สําหรับปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
  - โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต (152 x 76 x 75) เซนติเมตร พร้อมกระจก
มีลินชัก และกุญแจล็อคอัตโนมัติ
  - เก้าอีเบาะและพนักพิงทําจากฟองนําขึนรูปอย่างดี ทีเท้าแขนทําจาก
พลาสติกอย่างดี สามารถปรับโยกและหมุนได้  
   -เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(กองสวัสดิการสังคม)

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี  โดยมีรายละเอียดดัง
นี
   -โต๊ะมีขนาด 60x80x75 เซนติเมตร
   -เก้าอีทําจากโครงเหล็ก มีเบาะและพนักพิงทําจากฟองนําขึนรูปอย่าง
ดี ทีเท้าแขนทําจากพลาสติกอย่างดี สามารถปรับโยกและหมุนได้ เป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(กองสวัสดิการสังคม)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  ราคา 22,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
     -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
           1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
           2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญณาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7 GHz
     -มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
          1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจํา  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
         2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง  แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
     -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
     -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
     -มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
     -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน  1  หน่วย
     -รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
(กองสวัสดิการสังคม)
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
     -เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
     -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
     -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi  
หรือ 1200x4,800 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
     -สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4 (ขาวดํา-สี) ได้
     -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi
     -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto document Feed)
     -สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
     -สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
     -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
     -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     -สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ได้
     -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
     - รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(กองสวัสดิการสังคม)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 
ราคาเครืองละ 2,800 บาท  จํานวน 2 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 -2564) เพิมเติม ฉบับที 1
(กองสวัสดิการสังคม)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดทํา ทบทวน แผนชุมชนของ
เทศบาลตําบลโพธิงาม โดยให้ได้มาซึงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพือการ
พัฒนาทียังยืนสู่ชุมชน  โดยเทศบาลอาจร่วมกับองค์กรเครือข่ายในพืนที
ตําบลโพธิงาม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและนําดืม ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 (กองสวัสดิการ
สังคม)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  17:07:00 หน้า : 53/60



โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี ของคนในชาติ ทีเป็น
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระตุ้น
จิตสํานึกรักสถาบันฯ ของประชาชนให้ตระหนักในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  เช่น ค่าจัดสถานที  ค่า
ป้ายโครงการ  สือแสดงกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  ค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128  ลงวันที 31
 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานที  2.4 (สํานักปล้ดเทศบาล)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตําบลโพธิงาม โดยเฉพาะอย่างยิงการดําเนินการป้องกัน
กลุ่มเสียง เช่น เด็กและเยาวชน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับยา
เสพติด กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้ม
กันในเยาชนกลุ่มเสียง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาแก้ไขปัญหายา
เสพติดและศึกษาดูงานนอกเขตพืนที ค่าจัดหาสารตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะกลุ่มเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลฯ เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่าง เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ  โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
 ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 810.3/ว2378 ลงวันที 3
 พฤศจิกายน
 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาทังถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานที 2.4 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิงาม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา  เพิมพูนทักษะและความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาสังคมสู่ครอบครัว และชุมชน โดยเทศบาลตําบลโพธิงาม
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลโพธิงาม เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและนําดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 (กองสวัสดิการสังคม) 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
     เพือเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ,ค่าวิทยากร หรือวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานในเขตและนอกเขตพืนที เพือแลกเปลียนเรียน
รู้ ผลิตภัณฑ์ การตลาด แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของตําบลโพธิงาม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพือพัฒนาสตรีในตําบลโพธิงาม จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าอาหาร อาหารว่างและนําดืม ค่า
วิทยากร หรือวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ในการจัด
กิจกรรม ของกลุ่มสตรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดที 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้ม
แข็ง
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เรืองกฎหมายต่าง ๆ ทีเกียว
ข้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชน เช่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงาน
ที  2.3 (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 805,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้าน
ยาเสพติด เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าซ่อมแซมสนามแข่งขัน ค่าตอบ
แทนกรรมการผู้ตัดสิน  ค่าตอบแทนกรรมการทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
หน้าทีประจําสนาม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น และเกียวข้อง ฯลฯ
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
สงกรานต์ ต้านยาเสพติด ประจําปี 2561  เพือสร้างความรัก ความสามัคคี
ของคนในหมู่บ้าน/ตําบล เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเตรียมสถานที ค่าซ่อมแซม
สนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน  กรรมการทีได้รับคําสังให้
ปฏิบัติหน้าทีประจําสนาม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จํานวน 60,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล ต้านยาเสพติดประจําปี เช่นค่าเตรียมสถานที ค่าซ๋อมแซม
บํารุงรักษาสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬาฯ ค่าเบียเลียง เจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีประจําสนาม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตําบลโพธิาม จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2561 เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ขนมต่างๆ ของรางวัล วัสดุ
ของเล่นสําหรับแจกเด็กทีมาร่วมงาน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆในงาน ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที 
ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเครืองเล่นการแสดงต่างๆ รายจ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)

โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดส่งทีมกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอืนหรือจัดเอง เช่นค่าชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน สําหรับนักกีฬาและ
ผู้ควบคุมทีม อุปกรณ์กีฬา สําหรับการฝึกซ้อม ค่าอาหารและนําดืมสําหรับ
นักกีฬา ฯ เงินประกันทีม ค่าจ้างพาหนะ รับ-ส่งนักกีฬาระหว่างการแข่ง
ขัน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการ
ศึกษา)

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล สําหรับเด็กและเยาวชน 
เทศบาลตําบลโพธิงาม

จํานวน 30,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล
 สําหรับเด็กและเยาวชน เช่นค่าผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ค่าวัสดุ
กีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผน
งานที 2.1 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสําหรับประชาชน จํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสําหรับ
ประชาชน เด็ก เยาวชน  ภายในตําบลโพธิงาม เช่น การฝึกสอนหรืออบรม
ให้ความรู้เกียวกับกีฬาประเภทต่างๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาประกอบการฝึก
อบรม ค่าผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 2 แผน
งานที 2.7 (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการซ่อมแซม วัสดุกีฬา ครุภัณฑ์
กีฬา สนาม/ลานกีฬา รวมทังอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้องในภารกิจของ
งานกีฬา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการจัดทําป้าย กฎ ระเบียบ การใช้สนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตําบลโพธิ
งาม

จํานวน 5,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดทําป้าย กฎ ระเบียบ การใช้
สนามกีฬาฟุตซอล  ขนาด 1 x 2 เมตร จํานวน 1 ป้าย   ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
 แผนงานที 1.3 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจ้างทํา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา เพือใช้ในงานพิธีการต่างๆ  

โครงการจัดงานประเพณีท้องถินและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกับ
ประเพณีทีสําคัญของท้องถิน และวันสําคัญทางศาสนา เช่น  เป็นค่าจัด
สถานที ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)

โครงการพาน้องท่องธรรมะ จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาน้องท่องธรรมะ  เช่น ค่านํา
ดืม, ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที  2.1 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2561
 เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร นําดืม  สําหรับประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถ ค่าแต่งกายเทพีสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียน
พรรษา เพือเป็นพุทธบูชาตามประเพณีวัฒนธรรมฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร นําดืม ผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าอาหารถวายแด่พระ
ภิกษุสงฆ์ ค่าใช้จ่ายทาง   ศาสนพิธี และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญ ูผู้สูงวัย ตําบลโพธิงาม จํานวน 150,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุของตําบลฯ และให้ลูกหลาน ได้มีโอกาส
แสดงความรัก ความกตัญ ูกตเวทิตา ต่อผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที ค่า
เช่าเครืองเสียง ค่าอาหารนําดืมสําหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่า
จ้างการแสดง ค่าของรางวัลสําหรับกิจกรรมประกวดแข่งขันในงาน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 (กองการศึกษา) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลโพธิงาม จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์แหล่งท่องเทียวของตําบลโพธิงาม โดยเป็นรายจ่ายทีเกียวข้อง
เช่น ค่าจัดสถานทีดําเนินกิจกรรม ค่าจ้างปรับปรุงพัฒนาสถานทีและสภาพ
แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทียว ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจัด
ประชุมคณะกรรมการ และหรือค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเทียวทีมีชือเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงาน
ที 4.1 (กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่ารวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2
 /ว1060  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 แผนงานที 3.2
 (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,950,780 บาท
งบกลาง รวม 18,950,780 บาท
งบกลาง รวม 18,950,780 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 207,590 บาท

1. เงินสมทบประกันสังคม จํานวน 200,750 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว9 ลงวันที  22  มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิมเติม และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557 

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 6,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาล
ตําบลโพธิงาม ทังนี เบิกจ่ายโดยได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ลักษณะเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ (กองการ
ศึกษา)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,444,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลโพธิงาม ทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับ
เงินเบียยังชีพไว้กับเทศบาลแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลโพธิงาม ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดย
ขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับเทศบาลแล้ว โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์ได้รับรองว่าเป็นผู้
ติดเชือฯ และได้มาแสดงตนเพือขอรับเบียยังชีพฯ โดยได้รับเบียคน
ละ 500 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติม ฉบับที 1 (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 759,640 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นําเงิน
สํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม
 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 399,000 บาท
1. เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  49,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาตังงบ
ประมาณรายจ่ายจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ
หนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว

2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน 
จํานวน 300,000 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
โพธิงาม  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1263  ลงวันที  30
  พฤษภาคม 2557

3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน  50,000 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโพธิ
งาม ตามนโยบายของรัฐฯ ในการสร้างหลักประกันความมันคงของชุมชน
ฐานรากฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางการสนับ
สนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  ดังนี
 1. เพือจ่ายเป็นเงินเกียวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึงถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไป
ราชการ ตามประกาศกําหนดรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอืน และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
 2. เพือจ่ายเป็นเงินทําขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ซึงได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติ
หน้าที  ตามประกาศกําหนดรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอืน และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
 3. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถินผู้รับบํานาญและ
ข้าราชการส่วนท้องถินซึงถึงแก่ความตาย 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 579,750 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 399,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 207,590

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,444,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

579,750

สํารองจ่าย 759,640

เบียยังชีพคนพิการ 3,360,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 187,200 565,200 540,000 628,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 48,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 55,800 36,000 44,820

เงินเดือนพนักงาน 474,840 936,000 1,000,920 276,960 1,947,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 229,200

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 8,400 4,800 16,800 4,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 399,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 207,590

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,444,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

579,750

สํารองจ่าย 759,640

เบียยังชีพคนพิการ 3,360,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,115,520 983,640 4,019,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,080 140,000 222,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 123,900 128,160 388,680

เงินเดือนพนักงาน 280,440 5,006,460 9,923,340

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 450,480 679,680

เงินประจําตําแหน่ง 282,000 480,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 118,000 166,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

32,600 144,000 40,000 49,000 101,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 42,000 76,800 36,000 40,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000 5,000 10,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 580,000 10,000 258,000 135,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมการติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วย
งาน/บุคคลทีประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ์
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000 50,000 20,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000

โครงการ “รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

104,600 579,500 1,050,700

ค่าเช่าบ้าน 36,000 260,800 528,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 25,000 60,000 145,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 25,000 686,000 1,694,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมการติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

5,000 5,000

กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วย
งาน/บุคคลทีประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ์

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 320,000 590,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 350,000 350,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000

โครงการ “รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชนด้วยหลัก 
3RS

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตซอล 150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีสงกรานต์ 
ต้านยาเสพติด

200,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาวอลเลย์บอล 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถินและ
วันสําคัญทางศาสนา

30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 30,000

โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน
โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน

โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชนด้วยหลัก 
3RS

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตซอล 150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีสงกรานต์ 
ต้านยาเสพติด

200,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาวอลเลย์บอล 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถินและ
วันสําคัญทางศาสนา

30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 30,000

โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน 20,000 20,000

โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

15,000 15,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน

40,000 40,000

โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 15,000 15,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

60,000 60,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเหตุ
สาธารณภัยและผู้
ประสบภัย

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมและ
เพิมศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.และทีม
กู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (จัดตัง
ใหม่)

โครงการพัฒนาความรู้
สู่เครือญาติและบุตร
หลานในการดูแลผู้สูง
อายุและผู้พิการใน
ตําบลโพธิงาม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลโพธิงาม

30,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บนําในลํานําเพือ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

20,000

วันทีพิมพ์ : 10/8/2560  15:15:29 หน้า : 7/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเหตุ
สาธารณภัยและผู้
ประสบภัย

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
เพิมศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.และทีม
กู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (จัดตัง
ใหม่)

45,000 45,000

โครงการพัฒนาความรู้
สู่เครือญาติและบุตร
หลานในการดูแลผู้สูง
อายุและผู้พิการใน
ตําบลโพธิงาม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลโพธิงาม

30,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บนําในลํานําเพือ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

100,000 100,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

20,000 20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

60,000 60,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการร้อยรัก 
ห่วงใยผู้สูงวัย ให้หัวใจ
เป็นสุข

30,000

โครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถใน
รัชกาลที 9
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

30,000 30,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

30,000 30,000

โครงการร้อยรัก 
ห่วงใยผู้สูงวัย ให้หัวใจ
เป็นสุข

30,000

โครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

10,000 10,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

10,000 10,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

20,000 20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

10,000 10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถใน
รัชกาลที 9

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติเทศบาลตําบลโพ
ธิาม

150,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันปิยะ
มหาราช

โครงการส่งทีมกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 150,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลโพธิ
งาม

30,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 150,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีหล่อเทียน
พรรษา

30,000

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุต
ซอล สําหรับเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบล
โพธิงาม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
แก่ผู้พิการและผู้ดูแล

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอาชีพ
และภูมิปัญญาท้องถิน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพือพัฒนา
สตรีในตําบลโพธิงาม

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสร้างโอกาส
ในสังคมให้แก่คนไร้ที
พึง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติเทศบาลตําบลโพ
ธิาม

150,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย 5,000 5,000

โครงการวันเทศบาล 20,000 20,000

โครงการวันปิยะ
มหาราช 5,000 5,000

โครงการส่งทีมกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 150,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลโพธิ
งาม

30,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 150,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีหล่อเทียน
พรรษา

30,000

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุต
ซอล สําหรับเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบล
โพธิงาม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
แก่ผู้พิการและผู้ดูแล

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอาชีพ
และภูมิปัญญาท้องถิน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพือพัฒนา
สตรีในตําบลโพธิงาม

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสร้างโอกาส
ในสังคมให้แก่คนไร้ที
พึง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมศูนย์
บริการทางสังคมแบบมี
ส่วนร่วม(ศาลาสร้าง
สุข)

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกีฬาสําหรับ
ประชาชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

543,200

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน เทศบาล
ตําบลโพธิ
งาม(กิจกรรม โตไปไม่
โกง)

20,000

โครงการสือประชา
สัมพันธ์
โครงการเสริมสร้าง
ความซือสัตย์สุจริต 
สร้างจิตสํานึก และ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย กตัญ ู
ผู้สูงวัย ตําบลโพธิงาม

150,000

โครงการอบรม
กฎหมายสําหรับ
ประชาชน

30,000

โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 300,000 20,000 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 10,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมศูนย์
บริการทางสังคมแบบมี
ส่วนร่วม(ศาลาสร้าง
สุข)

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกีฬาสําหรับ
ประชาชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

543,200

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน เทศบาล
ตําบลโพธิ
งาม(กิจกรรม โตไปไม่
โกง)

20,000

โครงการสือประชา
สัมพันธ์ 50,000 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซือสัตย์สุจริต 
สร้างจิตสํานึก และ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย กตัญ ู
ผู้สูงวัย ตําบลโพธิงาม

150,000

โครงการอบรม
กฎหมายสําหรับ
ประชาชน

30,000

โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 170,000 730,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 90,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,547,840

วัสดุก่อสร้าง 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 45,000 30,000 10,000 20,000

วัสดุอืน 5,000

วัสดุการศึกษา 185,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมขาเหล็ก

เก้าอีสํานักงานพนักพิง
สูง จํานวน 1 ตัว

เครืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา
ชันเก็บแฟ้มเอกสาร
แบบ 40 ช่อง 10,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 320,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 85,000 690,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,547,840

วัสดุก่อสร้าง 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 150,000 270,000

วัสดุอืน 5,000

วัสดุการศึกษา 185,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 58,000 58,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 45,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,600 10,000 13,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมขาเหล็ก 50,000 50,000

เก้าอีสํานักงานพนักพิง
สูง จํานวน 1 ตัว 5,000 5,000

เครืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 18,000 18,000

ชันเก็บแฟ้มเอกสาร
แบบ 40 ช่อง 10,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บกุญแจ 
ขนาดเก็บได้ไม่น้อย
กว่า 50 ชุด จํานวน 1 
หลัง

ตู้เหล็กบานทึบ 4 ชัน 10,000

โต๊ะเคาน์เตอร์ พร้อม
เก้าอีนัง 30,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 30,000 8,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี 8,000 8,000

โต๊ะอเนกประสงค์พับ
ได้

บอร์ดทําเนียบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1

22,000

เครืองพิมพ์ 
Malfunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,700

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก

7,700

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,600

ครุภัณฑ์อืน

กระดานลืนและชิงช้า 52,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บกุญแจ 
ขนาดเก็บได้ไม่น้อย
กว่า 50 ชุด จํานวน 1 
หลัง

5,000 5,000

ตู้เหล็กบานทึบ 4 ชัน 10,000

โต๊ะเคาน์เตอร์ พร้อม
เก้าอีนัง 30,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 38,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี 16,000

โต๊ะอเนกประสงค์พับ
ได้ 66,000 66,000

บอร์ดทําเนียบ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1

22,000

เครืองพิมพ์ 
Malfunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,700

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก

7,700

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 14,000 14,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,600

ครุภัณฑ์อืน

กระดานลืนและชิงช้า 52,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาย
สุนทร-บ้านนาย
อานนท์ หมู่ที 1 บ้าน
คุ้ม

497,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อลอดถนน
สายศาลตาปู่ หมู่ที 6

401,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางพรรณ 
-บ้านนางประนอม หมู่
ที 9 บ้านเกาะยาง

234,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านผู้ใหญ่สนธยา 
นาดี หมู่ที 13 บ้าน
คลองแก้มชํา

424,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าบ้านนายบุญ
เรียน ชาญเดช หมู่ที 7

214,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกกร่อง หมู่ที 19 
บ้านม่วงใหม่

237,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยข้างร้านขาย
ก๋วยเตียวยายตุ๋ย หมู่ที 
15 บ้านหนองมะเอก

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens

36,000 36,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาย
สุนทร-บ้านนาย
อานนท์ หมู่ที 1 บ้าน
คุ้ม

497,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อลอดถนน
สายศาลตาปู่ หมู่ที 6

401,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางพรรณ 
-บ้านนางประนอม หมู่
ที 9 บ้านเกาะยาง

234,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านผู้ใหญ่สนธยา 
นาดี หมู่ที 13 บ้าน
คลองแก้มชํา

424,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าบ้านนายบุญ
เรียน ชาญเดช หมู่ที 7

214,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกกร่อง หมู่ที 19 
บ้านม่วงใหม่

237,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยข้างร้านขาย
ก๋วยเตียวยายตุ๋ย หมู่ที 
15 บ้านหนองมะเอก

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมันคงสายใย
รัก  หมู่ที 17 บ้านยาง

237,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 16 บ้านทุ่งยาว

295,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเรียบคลองหนอง
แก้ว หมู่ที 11 บ้าน
ประเถท

237,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าแม่ลูก
จันทร์  หมู่ที 12 บ้าน
โคกบ้าน

290,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.พร้อมบ่อพัก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 
บ้านม่วง

445,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการถมดินปรับ
พืนทีบริเวณด้านข้าง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิงาม

319,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํา
สายบ้านนางบัว ถึง 
โค้งบ้านผู้ใหญ่คําพา  
หมู่ที 10 บ้านหนองหัว
ลิง

538,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลโพธิงาม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมันคงสายใย
รัก  หมู่ที 17 บ้านยาง

237,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 16 บ้านทุ่งยาว

295,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเรียบคลองหนอง
แก้ว หมู่ที 11 บ้าน
ประเถท

237,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าแม่ลูก
จันทร์  หมู่ที 12 บ้าน
โคกบ้าน

290,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.พร้อมบ่อพัก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 
บ้านม่วง

445,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการถมดินปรับ
พืนทีบริเวณด้านข้าง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิงาม

319,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํา
สายบ้านนางบัว ถึง 
โค้งบ้านผู้ใหญ่คําพา  
หมู่ที 10 บ้านหนองหัว
ลิง

538,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลโพธิงาม

3,200,000 3,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําป้าย กฎ 
ระเบียบ การใช้สนาม
กีฬาฟุตซอล เทศบาล
ตําบลโพธิงาม

5,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
เทศบาลตําบลโพธิงาม 
พร้อมตราสัญลักษณ์ 
แบบแสตนเลส

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 445,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,926,000

รวม 18,950,780 20,000 1,220,000 1,105,740 8,807,400 1,548,020 1,897,660 8,888,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําป้าย กฎ 
ระเบียบ การใช้สนาม
กีฬาฟุตซอล เทศบาล
ตําบลโพธิงาม

5,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
เทศบาลตําบลโพธิงาม 
พร้อมตราสัญลักษณ์ 
แบบแสตนเลส

80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 445,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,926,000

รวม 6,097,540 14,452,360 62,987,500
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