
ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บลวง พธ
ภ ทร ยค  จง วด ญจนบรี



ช ต ง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลวังโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. ถ ค ง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ค ถ งง ณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,797,199.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,065,144.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,670,265.21 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,916,328.86 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. ห ง ณใ ีง ณ . . 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 29,679,482.33 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 98,469.02 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 217,735.25 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 260,723.37 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 139,281.23 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,219,423.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,741,849.48 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,586,340.15 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,309,982.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,939,762.55 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,546,255.50 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,250,700.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,539,640.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 65,856.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,079,365.08 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 119,931.67 348,500.00 588,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

239,466.20 219,300.00 139,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 334,308.58 300,100.00 200,100.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 154,418.17 100,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 50,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 848,124.62 1,017,900.00 1,057,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,286,773.83 17,433,000.00 16,592,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,286,773.83 17,433,000.00 16,592,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 11,988,210.00 11,600,000.00 11,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,988,210.00 11,600,000.00 11,600,000.00

รวม 29,123,108.45 30,050,900.00 29,250,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,435,649.48 5,354,632.00 5,734,444.00

งบบุคลากร 9,166,626.00 12,266,338.00 11,476,901.00

งบดําเนินงาน 10,050,175.52 9,419,930.00 9,486,555.00

งบลงทุน 925,419.81 1,322,800.00 743,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,539,600.00 1,687,000.00 1,808,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,117,470.81 30,050,700.00 29,250,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลวังโพธิ

อาเภอไทรโยค  จัง วัด าญจนบรี



ช ต ง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลวังโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. ถ ค ง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ค ถ งง ณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,797,199.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,065,144.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,670,265.21 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,916,328.86 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. ห ง ณใ ีง ณ . . 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 29,679,482.33 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 98,469.02 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 217,735.25 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 260,723.37 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 139,281.23 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,219,423.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,741,849.48 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,586,340.15 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,309,982.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,939,762.55 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,546,255.50 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,250,700.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,539,640.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 65,856.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,079,365.08 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 119,931.67 348,500.00 588,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

239,466.20 219,300.00 139,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 334,308.58 300,100.00 200,100.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 154,418.17 100,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 50,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 848,124.62 1,017,900.00 1,057,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,286,773.83 17,433,000.00 16,592,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,286,773.83 17,433,000.00 16,592,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 11,988,210.00 11,600,000.00 11,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,988,210.00 11,600,000.00 11,600,000.00

รวม 29,123,108.45 30,050,900.00 29,250,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,435,649.48 5,354,632.00 5,734,444.00

งบบุคลากร 9,166,626.00 12,266,338.00 11,476,901.00

งบดําเนินงาน 10,050,175.52 9,419,930.00 9,486,555.00

งบลงทุน 925,419.81 1,322,800.00 743,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,539,600.00 1,687,000.00 1,808,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,117,470.81 30,050,700.00 29,250,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลวังโพธิ

อาเภอไทรโยค  จัง วัด าญจนบรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,618,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,693,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,588,435

แผนงานสาธารณสุข 1,929,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,231,361

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,734,444

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,250,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลวังโพธิ์

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,734,444 5,734,444
    งบกลาง 5,734,444 5,734,444

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,340,500 751,560 1,504,160 8,596,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,715,860 751,560 1,504,160 5,971,580

งบดําเนินงาน 2,406,000 70,000 395,000 2,871,000
    ค่าตอบแทน 310,000 10,000 95,000 415,000

    ค่าใช้สอย 1,256,000 60,000 220,000 1,536,000

    ค่าวัสดุ 285,000 0 80,000 365,000

    ค่าสาธารณูปโภค 555,000 0 0 555,000

งบลงทุน 84,300 0 22,000 106,300
    ค่าครุภัณฑ์ 84,300 0 22,000 106,300

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000

รวม 8,875,800 821,560 1,921,160 11,618,520

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 537,120 537,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 537,120 537,120

งบดําเนินงาน 1,156,000 1,156,000
    ค่าตอบแทน 106,000 106,000

    ค่าใช้สอย 880,000 880,000

    ค่าวัสดุ 170,000 170,000

รวม 1,693,120 1,693,120

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 237,600 359,280 596,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 237,600 359,280 596,880

งบดําเนินงาน 49,800 1,208,755 1,258,555
    ค่าตอบแทน 4,800 0 4,800

    ค่าใช้สอย 45,000 406,355 451,355

    ค่าวัสดุ 0 802,400 802,400

งบลงทุน 0 64,800 64,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 64,800 64,800

งบเงินอุดหนุน 1,668,200 0 1,668,200
    เงินอุดหนุน 1,668,200 0 1,668,200

รวม 1,955,600 1,632,835 3,588,435

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 375,120 375,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 375,120 375,120

งบดําเนินงาน 1,514,000 1,514,000
    ค่าใช้สอย 1,289,000 1,289,000

    ค่าวัสดุ 225,000 225,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวม 1,929,120 1,929,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 5,000
    ค่าใช้สอย 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 25,000 25,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    ค่าสาธารณูปโภค 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 55,000 155,000
    ค่าใช้สอย 100,000 55,000 155,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

รวม 135,000 55,000 190,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,371,561 0 1,371,561
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,371,561 0 1,371,561

งบดําเนินงาน 2,287,000 0 2,287,000
    ค่าตอบแทน 73,000 0 73,000

    ค่าใช้สอย 1,574,000 0 1,574,000

    ค่าวัสดุ 640,000 0 640,000

งบลงทุน 87,300 485,500 572,800
    ค่าครุภัณฑ์ 87,300 0 87,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 485,500 485,500

รวม 3,745,861 485,500 4,231,361

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,618,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,693,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,588,435

แผนงานสาธารณสุข 1,929,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,231,361

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,734,444

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,250,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลวังโพธิ์ และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,510,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,250,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,260,000 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี



งบ ยอดรวม
งบกลาง 55,300

งบบุคลากร 433,960

งบดําเนินงาน 1,770,740

รวมรายจ่าย 2,260,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลวังโพธิ์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลวังโพธิ์มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายทินกร  เอียกพงษ์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลวังโพธิ์

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายสาวิตร  เจียมจิระพร)

ตําแหนง นายอําเภอไทรโยค ปฏิบัติราชการแทน       
ผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 276,269.00 42,355.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 1,585.55 2,696.10 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 19,815.57 280,000.00 90.36 % 533,000.00
     ภาษีป้าย 60,574.00 55,065.00 60,000.00 -8.33 % 55,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 90.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 338,518.55 119,931.67 348,500.00 588,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 931.20 902.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 141,720.00 194,820.00 140,000.00 -25.00 % 105,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,640.00 5,900.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 137.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 220.00 170.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 23,500.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

1,700.00 800.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:27:07 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

7,100.00 1,900.00 7,000.00 -71.43 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 14,750.00 9,380.00 11,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 40.00 0.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,085.00 1,865.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 600.00 229.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 135.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 27.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 174,085.20 239,466.20 219,300.00 139,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 330,410.53 334,308.58 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 330,410.53 334,308.58 300,100.00 200,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 119,745.00 154,418.17 100,000.00 20.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 119,745.00 154,418.17 100,000.00 120,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 50,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 324,241.60 498,382.14 350,000.00 -7.09 % 325,200.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,219,413.40 13,210,500.61 14,220,000.00 -4.40 % 13,595,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 896,002.67 877,502.62 900,000.00 1.83 % 916,500.00

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:27:07 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 31,608.09 51,737.43 60,000.00 -49.17 % 30,500.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,834,816.93 1,584,704.43 1,830,000.00 -9.56 % 1,655,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 22,286.77 22,119.71 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 18,721.12 19,831.89 18,000.00 -16.67 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

13,303.00 21,995.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,360,393.58 16,286,773.83 17,433,000.00 16,592,200.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,456,160.00 11,988,210.00 11,600,000.00 0.00 % 11,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,456,160.00 11,988,210.00 11,600,000.00 11,600,000.00
รวมทุกหมวด 29,779,312.86 29,123,108.45 30,050,900.00 29,250,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:27:07 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,250,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 588,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 533,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว จํานวน 253,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

ภาษีป้าย จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน5,000 บาท ตามเกณฑราย
ได้รับจริงจากปที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 139,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากวาปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 105,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 35,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว จํานวน 500 บาท ตามเกณฑราย
ได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

วันที่พิมพ : 19/4/2565  14:29:51 หน้า : 1/4



คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 20,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 10,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 5,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว จํานวน 900 บาท ตามเกณฑราย
ได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,100 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 100,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว จํานวน 20,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 40,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,592,200 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 325,200 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 25,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,595,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 625,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 916,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว จํานวน 16,500 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 29,500 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,655,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 175,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว จํานวน 3,000 บาท ตามเกณฑ
รายได้รับจริงจากปที่แล้ว
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 11,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,600,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว ตามเกณฑรายได้รับจริงจากปที่
แล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 716,000 716,000 716,000 0 % 716,000

คาชําระดอกเบี้ย 117,425.72 90,520.48 240,000 0 % 240,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 32,000 0 % 32,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 1,500 0 % 1,500

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 0 750,000 750,000 0 % 750,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,957,600 2,123,400 2,300,000 4.35 % 2,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 519,200 560,800 630,000 19.05 % 750,000

เงินสํารองจาย 7,000 790,981 350,000 -42.86 % 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 529,500

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 9,420

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์
อําเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 47,408 0 % 47,408

สงเงินสมทบ ส.ท.ท. 29,684.92 30,120 30,600 -6.48 % 28,616

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

366,400 364,408 553,527 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 9,420 9,420 9,420 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 4,800 0 25,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 3,727,530.64 5,435,649.48 5,715,455 5,734,444
รวมงบกลาง 3,727,530.64 5,435,649.48 5,715,455 5,734,444
รวมงบกลาง 3,727,530.64 5,435,649.48 5,715,455 5,734,444

รวมแผนงานงบกลาง 3,727,530.64 5,435,649.48 5,715,455 5,734,444
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

512,380 695,520 540,520 28.68 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 83,806 120,000 92,000 30.43 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 83,806 120,000 95,000 26.32 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

166,623 198,720 148,720 33.62 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,246,200 19.6 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,337,015 2,624,640 2,122,440 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,632,786 3,333,780 3,914,531 -11.87 % 3,450,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

14,276 97,800 97,800 0 % 97,800

เงินประจําตําแหนง 228,000 144,000 144,000 16.67 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,875,062 3,575,580 4,156,331 3,715,860
รวมงบบุคลากร 6,212,077 6,200,220 6,278,771 6,340,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 1,000 174,200 -94.26 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,000 -37.5 % 5,000

คาเชาบาน 48,000 69,000 216,000 16.67 % 252,000

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:30 หนา : 3/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 18,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,700 30,720 34,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 77,700 100,720 432,200 310,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 645,143.6 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ
0 584,666 698,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 13,900 33,300 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 930,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,360 9,170 20,000 555 % 131,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 252,390 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 64,080 38,918 33,700 48.37 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

0 0 120,237 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 4,940 0 0 100 % 5,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรวมงานวางพวงมาลาเนื่องในวัน
ปิยมหาราช

1,000 1,000 1,000 -100 % 0

รายจายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

410,925 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 296,090.44 179,520.82 247,000 -59.51 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,439,539.04 1,079,564.82 1,163,237 1,256,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 132,900 64,941 105,000 -52.38 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 26,690 39,676 60,000 0 % 60,000

วัสดุกอสราง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,447 85,024 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,879.4 11,550 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 360,916.4 201,191 345,000 285,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 563,596.53 595,005.81 500,000 0 % 500,000

คาบริการโทรศัพท์ 33,459.25 48,856.06 53,000 -24.53 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 6,915 7,252 43,000 -65.12 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 603,970.78 651,113.87 596,000 555,000
รวมงบดําเนินงาน 2,482,126.22 2,032,589.69 2,536,436.5 2,406,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานผูบริหารพนักพิงสูง ขาเหล็ก 0 0 0 100 % 12,900

เกาอี้ทํางานพนักพิงสูงขาเหล็ก 10 ลอ 0 0 0 100 % 27,500

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อน 4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโพเดียมไม 15,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 0 0 11,000 -100 % 0

โตะทํางาน ขนาด 160 ซ.ม. พรอมกระจก 0 0 0 100 % 15,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โตะทํางานผูบริหาร ขนาด180 ซ.ม. พรอม
กระจก

0 0 0 100 % 25,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 14,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิเวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4,300 0 8,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

จัอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก จํานวน 1 
เครื่อง

0 35,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 120,400 65,000 41,600 84,300
รวมงบลงทุน 120,400 65,000 41,600 84,300

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:30 หนา : 7/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอไทรโยค

45,000 45,000 45,000 0 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,859,603.22 8,342,809.69 8,901,807.5 8,875,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 733,560

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 751,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 751,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 821,560
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 898,740 1,041,300 1,070,800 5.23 % 1,126,760

เงินประจําตําแหนง 0 10,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 184,000 59 % 292,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 28,840 48.54 % 42,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 898,740 1,051,800 1,325,640 1,504,160
รวมงบบุคลากร 898,740 1,051,800 1,325,640 1,504,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 0 0 % 0

คาเชาบาน 0 7,225 48,000 25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 11,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 10,585 69,400 95,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 286,700 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:30 หนา : 10/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบล
วังโพธิ์ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562

0 350,000 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 373,590 230,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 4,600 38,600 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 140,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 9,000 20,096 29,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,845 25,345 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 307,545 773,631 302,600 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 41,296.2 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,219 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:30 หนา : 11/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 29,470 75,000 -60 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 2,219 70,766.2 115,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 309,764 854,982.2 487,000 395,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุต 

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เปิด

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้นักบริหาร 0 0 6,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 97,200 -100 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน โตเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1

0 0 0 100 % 22,000

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:30 หนา : 12/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง

0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,500 49,000 146,500 22,000
รวมงบลงทุน 5,500 49,000 146,500 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,214,004 1,955,782.2 1,959,140 1,921,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,073,607.22 10,298,591.89 10,860,947.5 11,618,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 442,320 468,840 500,400 7.34 % 537,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 442,320 468,840 500,400 537,120
รวมงบบุคลากร 442,320 468,840 500,400 537,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

23,800 16,200 40,000 75 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 23,800 16,200 40,000 106,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 335,200 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 294,000 354,000 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 560,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,920 2,880 8,000 150 % 20,000

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการซอมแผนการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย

29,760 0 20,000 -100 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ 
เทศบาลสงทายปีเกาตอนรับปีใหม ภายใน
เขตเทศบาล

14,150 0 0 100 % 20,000

โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ 
เทศบาลสงทายปีเกาตอนรับปีใหมภายใน
เขตเทศบาล

0 9,805 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (5 อปท.)

0 60,540 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปพร. รุนที่ 3 0 0 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลวังโพธิ์

0 0 38,000 -21.05 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมการดําเนินการและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

28,050 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,410 2,600 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 423,490 369,825 530,000 880,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,086.5 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 8,000 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,270 53,183 70,000 0 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 69,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 63,270 132,769.5 180,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 510,560 518,794.5 750,000 1,156,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดหา/ติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV 

498,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 548,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 548,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,500,880 987,634.5 1,250,400 1,693,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,500,880 987,634.5 1,250,400 1,693,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 192,360 205,380 222,400 6.83 % 237,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,360 205,380 222,400 237,600
รวมงบบุคลากร 192,360 205,380 222,400 237,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 0 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 0 4,800 4,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 12,840 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 27,970 27,522 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 40,810 27,522 0 45,000
รวมงบดําเนินงาน 45,610 27,522 4,800 49,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 11,300 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด 0 30,000 30,000 0 % 30,000
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โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู
บูรณาการ 8 สาระ

0 40,000 40,000 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาแหลงการเรียนรูในทอง
ถิ่น

0 40,000 40,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน (สพฐ.) 0 1,364,600 1,472,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูบูรณาการ 8 สาระ

40,000 0 0 100 % 40,000

เงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น

40,000 0 0 100 % 40,000

เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดโรงเรียนบานวังโพธิ์ 

30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 1,558,200

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) 1,373,400 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,483,400 1,474,600 1,582,000 1,668,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,483,400 1,474,600 1,582,000 1,668,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,732,670 1,707,502 1,809,200 1,955,600
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 266,700 278,040 309,264 2.59 % 317,280

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 266,700 278,040 351,264 359,280
รวมงบบุคลากร 266,700 278,040 351,264 359,280

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 277,300 0 0 0 % 0

คาจางหมาบริการ 0 258,000 260,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,100 0 10,000 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาอาหารกลางวัน 171,500 141,200 122,500 -100 % 0
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โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถาน
ที่

0 0 0 100 % 5,000

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถาน
ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังโพธิ์

8,450 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

78,710 73,610 60,580 133.34 % 141,355

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,580 5,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 544,640 478,010 483,080 406,355
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,201 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,750 12,370 20,000 3,737 % 767,400

คาอาหารเสริม (นม) 774,649.2 390,374.4 799,050 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 800,600.2 402,744.4 844,050 802,400
รวมงบดําเนินงาน 1,345,240.2 880,754.4 1,327,130 1,208,755
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 64,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 64,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 64,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,611,940.2 1,158,794.4 1,678,394 1,632,835
รวมแผนงานการศึกษา 3,344,610.2 2,866,296.4 3,487,594 3,588,435

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 316,200 332,700 352,080 6.54 % 375,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 316,200 332,700 352,080 375,120
รวมงบบุคลากร 316,200 332,700 352,080 375,120

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 490,400 0 0 0 % 0
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คาจางเหมาบริการ 0 1,230,059 1,180,000 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 1,164,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์

10,000 9,980 0 100 % 10,000

โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม

9,850 0 0 100 % 10,000

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลักการ 3RS

20,000 0 5,000 -100 % 0

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลักการ 3RS

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพการป้องกันและ
ควบคุมโรคตางๆ 

58,900 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัคราชกุมารี

30,744 0 35,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 35,000

โครงการใหความรูแกประชาชนในการสง
เสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค

0 48,025 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,050 157,670.37 80,000 -50 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 672,944 1,445,734.37 1,315,000 1,289,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 158,470 111,305 131,500 -61.98 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,984 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 108,980 87,781.56 210,000 -52.38 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 237,000 80,000 -68.75 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 1,250 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 279,434 437,336.56 471,500 225,000
รวมงบดําเนินงาน 952,378 1,883,070.93 1,786,500 1,514,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 40,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

40,000 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,308,578 2,215,770.93 2,178,580 1,929,120
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,308,578 2,215,770.93 2,178,580 1,929,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 5,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0 20,000 20,000 -100 % 0

สนับสนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 30,000 25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 30,000 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 220,020 410,486 549,800 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 194,220 201,660 216,120 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 184,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 28,840 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 414,240 612,146 978,760 0
รวมงบบุคลากร 414,240 612,146 978,760 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 30,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,900 10,500 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,900 40,500 63,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,886,300 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 1,660,690 1,442,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 3,900 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5,400 6,860 10,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 337,252.1 800,841.79 1,749,764 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,228,952.1 2,472,291.79 3,221,764 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 510 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 28,980 24,730 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 23,935 12,488 60,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,828 2,040 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 143,848 130,514.6 158,500 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 27,890 24,520 20,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 25,610 17,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 228,481 220,412.6 365,500 0
รวมงบดําเนินงาน 2,461,333.1 2,733,204.39 3,650,263.5 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 17,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 32,400 -100 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 11,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี สําหรับกระดาษ 
A3 

0 0 24,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง

0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 5,000 144,700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางกําแพงกันดินหนาสนามเทนนิส 
เทศบาลตําบลวังโพธิ์

0 0 495,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 495,000 0
รวมงบลงทุน 11,000 5,000 639,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,886,573.1 3,350,350.39 5,268,723.5 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 410,142.96 360,026.35 379,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 410,142.96 360,026.35 379,000 0
รวมงบดําเนินงาน 410,142.96 360,026.35 379,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวาง
แบบกิ่งเดี่ยว สูง 8.00 เมตร พรอมโคมไฟ
สองสวาง  250  w.

371,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลงทาแพสูบน้ําเทศบาลตําบลวังโพธิ์

244,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบาน นายชาตรี คงสุวรรณ

146,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
สายถ้ํากระแซ 

238,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,000,500 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,410,642.96 360,026.35 379,000 0
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,887.19 68,165.01 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 100,887.19 68,165.01 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 100,887.19 68,165.01 120,000 120,000

รวมงานสวนสาธารณะ 100,887.19 68,165.01 120,000 120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,398,103.25 3,778,541.75 5,767,723.5 120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการจัดประชุมสัมมนา ประชุม
ประชาคม ประชุมเวทีชาวบาน

1,270 0 5,000 0 % 5,000

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

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พอ
หลวง" ของปวงชนชาวไทย

3,108 0 0 100 % 10,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของฃาติ 500 450 0 100 % 10,000
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โครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตําบล
วังโพธิ์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์

18,600 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุม
สตรีในเขตเทศบาล

0 28,070 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

11,050 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 64,528 28,520 85,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 64,528 28,520 85,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 64,528 28,520 85,000 120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 64,528 28,520 85,000 120,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ตอตานยาเสพติด

0 0 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นไทรโยค
สัมพันธ์

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 150,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการแขงขันกีฬาและพัฒนาทักษะทาง
ดานกีฬาฟุตบอลใหกับเยาวชนในจังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อตานภัยยาเสพติด

0 0 0 100 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 150,000 135,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงทายปีเกา ตอน
รับปีใหม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีสงทายปีเกา ตอน
รับปีใหม ประจําปีงบประมาณ 2563

0 15,800 0 0 % 0

โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงทายปี
เกาตอนรับปีใหม ประจําปีงบประมาณ 
2562

15,804 0 0 0 % 0

โครงการสีบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษา

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปีงบประมาณ 2562

8,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์และวันผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์และวันผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

147,142 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษา ประจําปีงบประมาณ 
2562

3,380 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 174,326 15,800 30,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 174,326 15,800 30,000 55,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 174,326 15,800 30,000 55,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 174,326 15,800 180,000 190,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 764,961

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 229,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 292,560
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 42,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,371,561
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,371,561

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 73,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 1,434,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,574,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 350,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 110,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 640,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,287,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 38,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี สําหรับกระดาษ 
A3

0 0 0 100 % 24,500

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 87,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 87,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,745,861
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาคร 

0 0 181,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายประสิทธิ์  อินทะจักร์ หมูที่ 1 ตําบลลุม
สุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

0 0 99,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บานนางบุญเสริม  เซี่ยงเจน

0 0 0 100 % 84,500
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บานนางเสงี่ยม  ดอนบุญไทย

0 0 0 100 % 126,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บานนายกรไชย  สุขกุล

0 0 0 100 % 275,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน 
ดร.ปริญญา หมูที่ 1 ตําบลลุมสุม อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

0 0 215,000 -100 % 0

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรานนาคร ระยะทางยาว 100 เมตร

0 226,700 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถ้ํากระแซ ซอยไร ดร.ศิวะ ระยะทาง 490 
เมตร

0 164,119.81 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะโซลาเซลล์ และวางทอระบายน้ํา 
ซอย 1 บริเวณบานนางนกแกว  เอียกพงษ์ 

0 215,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 606,319.81 495,000 485,500
รวมงบลงทุน 0 606,319.81 495,000 485,500

รวมงานก่อสร้าง 0 606,319.81 495,000 485,500
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 606,319.81 495,000 4,231,361
รวมทุกแผนงาน 24,612,163.31 26,253,124.76 30,050,700 29,250,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์

อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,250,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,734,444 บาท
งบกลาง รวม 5,734,444 บาท

งบกลาง รวม 5,734,444 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 716,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน เงินกูใหกับธนาคารออมสิน 
สาขาทองผาภูมิ เพื่อกอสรางระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญมาก ตามสัญญากูเงินธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูใหกับธนาคารออมสิน 
สาขาทองผาภูมิ เพื่อกอสรางระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญมากตามสัญญากูเงินธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 1620  ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
  การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 750,000 บาท

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 
ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพใหกับผูสูงอายุภายใน
เทศบาลตําบลวังโพธิ์ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและที่ขอขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูง ดังนี้ 
อายุ 60 -69 ปี จะไดรับ 600     บาท/เดือน
อายุ 70 -79 ปี จะไดรับ 700     บาท/เดือน
อายุ 80 -89 ปี จะไดรับ 800     บาท/เดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป 
จะไดรับ 1,000 บาท/เดือน       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการใหแกผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด
ตลอดจนหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ 
 จายเงิน เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวน
 ทองถิ่นพ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการ
 ที่เกี่ยวของ    
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 1174  ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย 
หรือ คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหา ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เชน 
การป้องกันและ แกไขปัญหา อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก 
แผนดิน ถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา
และหมอกควันเปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยวิธีการงบ 
  ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยคาใชจาย เพื่อ 
  ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์ กรปกครอง สวน 
  ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 1179  ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.7/  ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.5/ว 4014  ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.4/ว 4967  ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0820.4/ว 4930 ลงวันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ.2562
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวย จราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ เปนตน

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 47,408 บาท

 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
วังโพธิ์ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 9,420 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 529,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(กบท.) 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
  ขาราชการสวนทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ที่ มท 0808.5/ว 334  ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
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สงเงินสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 28,616 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  
ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2542 ในอัตรา
รอยละ 0.00167 ของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู 
เงินจายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตทั้งนี้
ไมเกิน 750,000.- ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายรับ
จริงเมื่อหักเงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภทของงบประมาณทั่วไปออกแลว จํานวน 17,134,898.45
 บาท เมื่อคิดคํานวณในอัตรารอยละ 0.00167 
เปนเงิน 28,615.28 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,875,800 บาท

งบบุคลากร รวม 6,340,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารเทศบาลตําบลวังโพธิ์ไดแก
(1) นายกเทศฯ  จํานวนเงิน 27,600/12 เปนเงิน 331,200 บาท
(2) รองฯคนที่ 1 จํานวนเงิน 15,180/12 เปนเงิน 182,160 บาท
(3) รองฯคนที่ 2 จํานวนเงิน 15,180/12 เปนเงิน 182,160 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2545 และ
แกไขเพิ่มเติม    
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของคณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลวังโพธิ์ไดแก
(1)นายกเทศมนตรี   จํานวนเงิน 4,000/12 เปนเงิน 48,000 บาท
(2)รองนายก คนที่ 1 จํานวนเงิน 3,000/12 เปนเงิน 36,000 บาท
(3)รองนายก คนที่ 2 จํานวนเงิน 3,000/12 เปนเงิน 36,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบและ 
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
มนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม    

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบพิเศษของคณะผูบริหาร ทต.วังโพธิ์ไดแก
(1) นายกเทศมนตรี  จํานวนเงิน 4,000/12 เปนเงิน 48,000 บาท
(2) รองนายก คนที่ 1จํานวนเงิน 3,000/12 เปนเงิน 36,000 บาท
(2) รองนายก คนที่ 2จํานวนเงิน 3,000/12 เปนเงิน 36,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบและ 
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
มนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม    
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ดังนี้
(1) เลขานุการฯ  จํานวนเงิน 9,660 /12 เปนเงิน 115,920 บาท
(2) ที่ปรึกษาฯ    จํานวนเงิน 6,900 /12 เปนเงิน   82,800 บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2545 และ
แกไขเพิ่มเติม    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังตอไปนี้ั
(1) ประธานสภาฯ จํานวนเงิน 15,180/12 เปนเงิน 182,160บาท
(2) รองประธานฯ จํานวนเงิน 12,420/12 เปนเงิน 149,040 บาท
(3) สมาชิกสภาฯ  จํานวนเงิน  9,660/12 เปนเงิน1,159,200บาท
(สมาชิกสภาจํานวน10 อัตรา)   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ.2545 
และแกไขเพิ่มเติม    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,715,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,450,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา 
ประกอบดวย 1.ปลัดเทศบาล 2.รองปลัดเทศบาล 
3.หัวหนาสํานักปลัด 4.นักทรัพยากรบุคคล 5.นักพัฒนาชุมชน 
6.นักจัดการทะเบียนและบัตร 7.เจาพนักงานทะเบียน  
8.เจาพนักงานนักพัฒนาชุมชน  9.เจาพนักงานธุรการ  
10.เจาพนักงานธุรการ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,800 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงนักบริหารงานทอง
ถิ่น (ปลัดเทศบาล) ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000.-/12 
เปนเงิน 84,000 บาท
2. เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ในอัตรา 
เดือนละ 1,150.-/12 เปนเงิน 13,800 บาท 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000/12 เปนเงิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดเทศบาล เดือน 3,500/12 เปนเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 3,500/12 เปนเงิน 42,000 บาท
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราช การอันเปนประโยชน์แก
เทศบาลตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย แตงตั้งคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุ กรรมการ ตามระเบียบฯ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได
รับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินราง วัลประจําปี) ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับ
ตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด

คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  ขาราชการ หรือ 
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญปกติ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,256,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางแรงงาน
ของเทศบาลตําบล คาเบี้ยประกัน ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 131,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน 
1.คารับรอง   เปนเงิน  20,000.-บาท
(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองฯ) 
2.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เปนเงิน 101,000.-บาท
  2.1โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
  มาจากพระราชดําริ เปนเงิน 100,000.-บาท
  2.2 โครงการรวมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
  เปนเงิน 1,000.-บาท 
3.คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ เปนเงิน 10,000.-บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยการเบิกจายคา 
  ใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
  เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยการเบิกคาใช 
  จายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) 
  ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ หนา 72 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของขา
ราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําพนักงาน
จาง คณะผูบริหาร และ ผูมีสิทธิตาม ระเบียบฯ กําหนด

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง คณะผูบริหาร และผูมีสิทธิตามระเบียบฯกําหนด

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน เชน 
คาเครื่องไทยทาน คาอาหาร คาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยการเบิกจายคา
 ใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
 เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
  ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 53 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ของเทศ บาลตําบลวังโพธิ์
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยคาใชจายในการ
 ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 52 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ เครื่องสงโทร
สาร เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องถายเอกสาร รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด แฟ้ม กาว กรรไกร ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียดตาม
บัญชี จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผง
ซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ชอน  ชอนสอม ฯลฯ ตาม
ความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ตะปู ทราย ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ  ตามความจํา
เปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ  เชน 
ยางรถยนต์ ลอ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ตาม
ความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รวมทั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจของเทศบาลตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด หรือขยาย พูกันและ
สี โปสเตอร์  กระดาษเขียน ฯลฯ ตามความจําเปน  ราย
ละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เมาส์  ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่อง
พิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ
 ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จาย ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชกระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลวังโพธิ์
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังโพธิ์
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเบอร์โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  และคาใช
โทรศัพท์ ติดตอราชการของสํานักงานเทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  คาดวงตราไปรษณีย์ คาชําระคาฝากสง
รายเดือน/ปี คาโทรเลข คาเชาตูไปรษณีย์ ที่ใชในราชการเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์

งบลงทุน รวม 84,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานผูบริหารพนักพิงสูง ขาเหล็ก จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหารพนักพิงสูง ขา
เหล็ก จํานวน 1 ตัว ขนาด 64x69x115 เซนติเมตร ตั้งซื้อตาม
ราคาทองตลาด

เกาอี้ทํางานพนักพิงสูงขาเหล็ก 10 ลอ จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูง ขา
เหล็ก 10 ลอ ขนาด 68 x72 x 111 
เซนติเมตร จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท เปน
เงิน 27,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาทองตลาด

โต๊ะทํางาน ขนาด 160 ซ.ม. พรอมกระจก จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน 160 ซ.ม. ขนาด 1,600 x750 x760 
 mm. พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว ราคา 15,500 บาท ตั้งซื้อตาม
ราคาทองตลาด 

โต๊ะทํางานผูบริหาร ขนาด180 ซ.ม. พรอมกระจก จํานวน 25,900 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานผูบริหาร180 ซ.ม
. ขนาด 1,800 x 900 x 760 mm. พรอม
กระจก จํานวน 1 ตัว ตั้งซื้อตามราคาทองตลาด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV มีกําลังไฟฟ้า
ดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได
ไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอไทรโยค

จํานวน 45,000 บาท

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอไทรโยคเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอไทรโยค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตอําเภอไทรโยคประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยอุด
หนุนงบประมาณ ใหแก องค์การบริหารสวนตําบลสิงห์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ที่ มท 0808.2/ว
  6192  ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปล ฉบับที่ 
  2 (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 821,560 บาท
งบบุคลากร รวม 751,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 733,560 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  จํานวน 12 เดือน และ เงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี รวม 2 อัตรา ไดแก 1.หัวหนาฝายแผนงานและงบฯ
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล ไดแก
ตําหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 1,500/12
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ผูบริหารทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามกฏหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณา จักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และ คาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของขา
ราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 
ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง  
ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

งานบริหารงานคลัง รวม 1,921,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,504,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,126,760 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี รวม 5 อัตรา ไดแกตําแหนงตางๆ ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง 2.นักวิชาการจัดเก็บรายได 
3.นักวิชาการพัสดุ 4.เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ผูอํานวยการกองคลัง 
-ตามหนังสือ สนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว ทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,560 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงาน  จาง จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
  1.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
  2.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ 
  ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
  คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร 
  ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว
ทาง   การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาล ตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย แตงตั้งคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบฯ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได
รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงิน
ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก ขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  ขาราชการ  หรือ 
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
กฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาเชาทรัพย์สิน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
เชน คาจางทําระบบแผนที่ภาษีฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนก ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด
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คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ สภาพเปนวัสดุ หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนานใหสามารถใชงานไดตามปกติ

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด แฟ้ม กาว กรรไกร ลวดเย็บ ซอง  ฯลฯ 
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผง
ซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ชอน  ชอนสอม ฯลฯ ตาม
ความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตางๆ  เชน ยางรถยนต์ ลอ หัวเทียน แบตเตอรี่ สาย
ไมล์ เพลา  ฯลฯ  ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ รถ
ยนต์ สวนกลาง รวมทั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจของเทศบาลวังโพธิ์ เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด ตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เมาส์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ  
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
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ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,693,120 บาท

งบบุคลากร รวม 537,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 537,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 537,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
ประกอบดวย 1.เจาพนักงานป้องกันฯ  2.เจาพนักงานป้องฯ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์การบริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย แตงตั้งคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบฯ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได
รับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางแรงงาน
ของเทศบาลตําบล คาเบี้ยประกัน ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณา จักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และ คาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของขา
ราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 
ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และ ผูมีสิทธิตาม ระเบียบฯ กําหนด
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โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลสงทายปีเกาตอน
รับปีใหม ภายในเขตเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ  เชน  เทศกาลปีใหม
เทศกาลสงกรานต์ และ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนัก
ทองเที่ยว เปนตน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายที่เกี่ยวของ ตาม
ความจําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.4/ว 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
  ที่ มท 0810.4/ว 694  ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 33 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรม อปพร. รุนที่ 3 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สนับสนุนกิจกรรมตางๆ คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดสถาน
ที่ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม และคาใชจายอื่นๆที่ จําเปนฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 33 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ กิจกรรมฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด มท 0808.2/ว
  440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 34 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัยเทศบาลตําบลวังโพธิ์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลวังโพธิ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด มท 0808.2/ว
  440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์  
  หนาที่ 33  ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ สภาพเปนวัสดุ หรือตามปกติ มีอายุ
การใชงานไมยืนนานใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวของตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวของตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รวมทั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตางๆ 
เชน  เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ  น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง หนากากอนามัย รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จาย ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ใน
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิงฯลฯ หรือ อุปกรณ์
ที่เกี่ยวของตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,955,600 บาท

งบบุคลากร รวม 237,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 237,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 237,600 บาท

พื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน และ เงินปรับปรุงเงิน
เดือน ไดแก ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 49,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขา
ราชการ  หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตาม ระเบียบฯ กฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จาย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ไปอบรมสัมมนา หรือศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:30:46 หนา : 31/66



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชสําหรับกิจกรรมคาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
  คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสง
  นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 20 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 1,668,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,668,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายโครงการกีฬาตานยาเสพติดใหกับโรงเรียนบานวังโพธิ์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
  ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
  ทั่วไป  ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564  ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
  0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 21 ลําดับที่ 7
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เงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูบูรณาการ 8 
สาระ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูบูรณาการ 
8 สาระ ใหกับโรงเรียนบานวังโพธิ์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
  ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
  ทั่วไป ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564  ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
  มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ 
  มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 22 ลําดับที่ 8
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เงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเงินโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
ใหกับโรงเรียนบานวังโพธิ์ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
  ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน 
  ทั่วไป ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564  ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
  มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
  มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 22 ลําดับที่ 9
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,558,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน โรงเรียนบานวังโพธิ์ จํานวน 371
 คน ๆ ละ 21 บาท เปนเงิน 1,558,200.-บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
  ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน 
  ทั่วไป  ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนที่สุด ที่ มท 
  0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 22 ลําดับที่ 10

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,632,835 บาท
งบบุคลากร รวม 359,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 317,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ไดแก ตําแหนง ครู คศ.2  จํานวน 1 อัตรา
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหกับครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
จํานวน12 เดือนๆละ 3,500.-บาท 
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งบดําเนินงาน รวม 1,208,755 บาท
ค่าใช้สอย รวม 406,355 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกันคาเชาทรัพย์สิน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกฯลฯ 
รายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และ คาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของขา
ราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ กําหนด

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด
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โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 25 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 141,355 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย์ คาใชจายตางๆ ดังตอไปนี้
1.) คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก 19 คนๆละ 21.-บาท 
    จํานวน 245 วัน เปนเงิน 97,755.-บาท
2.) คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กอายุ (2-5) 
    จํานวน 19 คนๆละ 1,700.-บาท เปนเงิน 32,300.-บาท
3.) คาหนังสือเรียน สําหรับเด็ก 10 คนๆละ 200.-บาท
    เปนเงิน 2,000.-บาท
4.) คาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็ก 10 คนๆละ 200.-บาท
    เปนเงิน 2,000.-บาท
5.) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก 10 คนๆละ 300.-บาท
    เปนเงิน 3,000.-บาท
6.) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็ก 10 คนๆละ 430.-บาท 
    เปนเงิน 4,300.-บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
  0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 23 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ สภาพเปนวัสดุ หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 802,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด แฟ้ม กาว กรรไกร ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียดตาม
บัญชี จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 767,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด 
ผงซัก ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น  แปรง ชอน  ชอนสอม ฯลฯ ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น และ เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแก
1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (สพฐ.)  จํานวน 260 วัน จํานวน 371 คนๆละ 7.37 
  เปนเงิน   710,911.-บาท    
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จํานวน 260 วัน 
  จํานวน 19 คนๆละ 7.37 เปนเงิน 36,408.-บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 23 ลําดับที่ 1
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด หรือขยาย พูกันและ
สี โปสเตอร์  กระดาษเขียน ฯลฯ ตามความจําเปน  ราย
ละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เมาส์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ  
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 64,800 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 32,400 บาท เปนเงิน 64,800 บาท  มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร5์
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช1์ ตัว
     ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
     สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาครื่องปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
     ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
     ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตูตั้งพื้น ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
     ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง  ขนาดไมต่ํากวา บีทียู 3,000 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,929,120 บาท

งบบุคลากร รวม 375,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 375,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 375,120 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,514,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,289,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 1,164,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางแรงงาน
ของเทศบาลตําบล คาเบี้ยประกัน ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอก ราชอาณาจักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ และ คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด
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คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนฯลฯโดย
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ 
 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
 ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
 จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
 แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 36 ลําดับที่ 2

โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 40 ลําดับที่ 2 
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โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลักการ 3RS จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลักการ 3RS และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ 
 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
 ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
 จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
 แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 45 ลําดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาสื่อประชา
สัมพันธ์คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
  0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 36 ลําดับที่ 1
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โครงการใหความรูแกประชาชนในการสงเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันรักษาโรค

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูแกประชาชนใน
การสงเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 38 ลําดับที่ 12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ สภาพเปนวัสดุ หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนานใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผง
ซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ชอน  ชอนสอม ฯลฯ ตาม
ความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ  เชน 
ยางรถยนต์ ลอ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ เพลา  ฯลฯ  ตาม
ความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รวมทั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตางๆ 
เชน  เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง  หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด หรือขยาย พูกันและสี 
โปสเตอร์  กระดาษเขียน ฯลฯ ตามความจําเปน  รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 40,000 บาท

พื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยสนับสนุนงบประมาณ
ใหแก คณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินกิจกรรม ชุมชน
ละ 20,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
 พ.ศ.2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสวัสดิการสังคม การจัด
กิจกรรมตางๆ ของผูสูงอายุและคนพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยโรค
เอดส์ ผูประสบปัญหาทางสังคม สงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลวังโพธิ์ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 30 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 30 ลําดับที่ 2
   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสวนหยอม สนามเทนนิส สนาม
กีฬาอเนกประสงค์ บริเวณลานจอดรถถ้ํากระแซ ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการจัดประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม ประชุมเวทีชาว
บาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม คาใชจาย
ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมประชาคมแผนพัฒนา
หมูบานการพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองค์กรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมูบานแบบบูรณาการเพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประชุมชี้แจงตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
  และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล 
  พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2553
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 19219 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
  พ.ศ.2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
  เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 49 ลําดับที่ 2
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โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุ อุปรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 14 ลําดับที่ 2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเทศบาล
เคลื่อน ใหบริการดานตางๆ แกชุมชน เชน  คาอาหาร คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ และ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของตามความ
จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 49 ลําดับที่ 1
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โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พอหลวง" ของปวงชนชาวไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนการดําเนินโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พอ
หลวง" ของปวงชนชาวไทย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 58 ลําดับที่ 16

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของฃาติ จํานวน 10,000 บาท

เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 55 ลําดับที่ 12
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โครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตําบลวังโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนการดําเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาล
ตําบลวังโพธิ์ เชนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การจัด
กิจกรรมอันเปนการพิทักษ์รักษาไวชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเปนที่ยึดเหนียวและเปนศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ การฝึกอบรม ประชุมชี้งแจงทําความเขาใจ เพื่อ
สรางทัศนคติและจิตสํานึก และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2   พ.ศ.2564
  ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์หนาที่ 41  ลําดับที่ 9
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแกไขปัญหา ยาเสพติด เชน คาสื่อประชาสัมพันธ์  คา
อาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และ คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของตามความจําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
  พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ที่ มท 0816.3/ว 1331ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
  ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ หนาที่ 64  ลําดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝีกอบรมอาชีพ 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 14 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อวางแผนสงเสริมหรือใหบริการทองเที่ยว เชน กิจกรรมอนุรักษ์
การทองเที่ยว หรือประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
  ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
  ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ หนาที่ 55  ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรีในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรมกลุมสตรีในเขตเทศบาล และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 29 ลําดับที่ 5
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 28 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 49 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตอตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตอตานยา
เสพติดเทศบาลตําบลวังโพธิ์ และคาใชจายที่เกี่ยวของตามความ
จําเปน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
 จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
 เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 31 ลําดับที่ 1

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมกีฬา
และการออกกําลังกาย เชน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานตางๆ ฯลฯ และคาใชจายที่
เกี่ยวของตามความจําเปน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
 จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
 เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 31 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการแขงขันกีฬาและพัฒนาทักษะทางดานกีฬาฟุตบอลใหกับ
เยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตานภัยยาเสพติด

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาและพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาฟุตบอลใหกับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อตานภัยยาเสพติด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
  ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
  ว 6192  ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 31 ลําดับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงทายปีเกา ตอนรับปีใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสงทายปีเกา ตอน
รับปีใหมและคาใชจายอื่นๆ ตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 26 ลําดับที่ 1
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โครงการสีบสานและอนุรักษ์ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสีบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษาและคาใชจายอื่นๆ ตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 27 ลําดับที่ 4

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและ
คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 26 ลําดับที่ 3

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์และวันผูสูงอายุและคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช 
  จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 26 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,745,861 บาท

งบบุคลากร รวม 1,371,561 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,561 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 764,961 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนขาราชการ หรือ พนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  จํานวน 12 เดือน  และ เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี รวม 3 อัตรา ไดแกตําแหนงตางๆ ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง  2. นายชางโยธา 3. เจาพนักงานธุรการ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
 สวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่ไดรับ 
ตามระเบียบกฎหมายฯกําหนด  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 229,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 12 เดือน  และ เงินปรับปรุงเงินคาจางประจําปี 
จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนง ชางไฟฟ้า
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 
ปี จํานวน 12 เดือน ที่ไดรับตาม ระเบียบฯ กฎหมาย
กําหนด พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา ไดแก 
1. ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวน
  ทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.
  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง
3 ปีจํานวน 12 เดือน ที่ไดรับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 2,287,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

พื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  ขาราชการ  หรือ 
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
กฎหมายกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,574,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 1,434,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางแรงงาน
ของเทศบาลตําบล คาเบี้ยประกัน ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอก ราชอาณาจักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
และคาใชจาย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
กําหนด

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
ของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ สภาพเปนวัสดุ หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนานใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด แฟ้ม กาว กรรไกร ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใชตาม
สถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล
ตําบล เชน ฟิวส์  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพัน สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ตะปู ทราย ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ  ตามความจํา
เปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตางๆ  เชน ยางรถยนต์ ลอ หัวเทียน แบตเตอรี่ สาย
ไมล์ เพลา  ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รวมทั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย 
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ 
ตามความจําเปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด หรือขยาย พูกันและสี 
โปสเตอร์  กระดาษเขียนฯลฯ ตามความจําเปนรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล  เมาส์  ตลับผงหมึกสําหรับ 
เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 87,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,300 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเคื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 1,100 บาท เปนเงิน 22,000
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1) เปนเครื่องตัดแตง พุมไมชนิดใชเครื่องยนต์แบบมือถือ
 2) ใชเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
 3) ความจุกระบอกสูบ ขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี
 4) เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา
 5) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว
 6) ใบมีดตัดสามารถใชได2 ดาน.
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 4 เครื่องๆละ
9,500.-เปนเงิน 38,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบขอแข็งและขอออน
 1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
 2) เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
 3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 30 ซีซี
 4) พรอมใบมีด
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 
เครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจทรองรับการพิมพ์
ขนาดกระดาษ  A3  Ink Tank  All-in-One
Print Speed ขาวดํา 22 / สี 20 (แผน/นาที)
Resolution สูงสุด 1200 x 4800 dpi
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผน
การเชื่อมตอ USB 2.0 / LAN / WiFi
ตองตามราคาทองตลาด เนื่องจากคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ราคา 2,800
 บาทจํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768 Pixel
- มีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
- มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งานก่อสร้าง รวม 485,500 บาท
งบลงทุน รวม 485,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 485,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานนางบุญเสริม  เซี่ยงเจน จํานวน 84,500 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายซอยบานนางบุญเสริม 
เซี่ยงเจน ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ผิว
จราจร  กวาง  3.00 เมตร  ยาว  45.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 135  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลวังโพธิ์กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 3 ลําดับที่ 1

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานนางเสงี่ยม  ดอนบุญ
ไทย

จํานวน 126,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบานนางเสงี่ยม 
ดอนบุญไทย ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ผิว
จราจร กวาง 3.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 210  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 4 ลําดับที่ 3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานนายกรไชย  สุขกุล จํานวน 275,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบานนายกรไชย  สุข
กุล ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลวังโพธิ์กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) เพิ่มติ
มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนา 4 ลําดับที่ 2
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตาบลวังโพธิ

ประจาปงบประมาณ พ ศ  

ของ

เทศบาลตาบลวังโพธิ
อาเภอไทรโยค  จัง วัดกาญจนบรี



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,260,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,260,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,490,000 บาท

ดอกเบี้ย รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 750,000 บาท

รายได้อื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลตาบลวังโพธิ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลวังโพธิ์

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,260,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 55,300 บาท

งบกลาง รวม 55,300 บาท
สํารองจาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวม เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง 
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน เปนต้น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
  งบประมาณ  ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ.2561

รายจายตามข้อผูกพัน รวม 45,300 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 45,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0819.2/ว 1212  ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
  ข้าราชการสวนท้องถิ่นกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.5/ว 334  ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลตําบลวังโพธิ์

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังโพธิ์

อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  14:32:22 หน้า : 1/5



งบบุคลากร  เป็นเงิน 433,960 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 433,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 412,960 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานสวนท้องถิ่น 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  จํานวน 12 เดือน   และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป รวม 3 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
  ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
ที่ได้รับตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,770,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  ข้าราชการ หรือ 
พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
กฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 851,740 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 766,740 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือคาเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างเหมาแรงงาน 
ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับเปนคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคา
ใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของข้าราชการ หรือ พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร และ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ สภาพเปนวัสดุ หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 217,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม กาว กรรไกร ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ตาม
สถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล เชน ฟิวส์ 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ผง
ซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ช้อน  ช้อนส้อม ฯลฯ
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ตะปู ทราย 
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ ตามความจําเปน  
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ  เชน 
ยางรถยนต์ ล้อ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ เพลา  ฯลฯ 
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รวมทั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตางๆเชน  แอลกอฮอล์ ถุงมือ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสําหรับ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของเทศบาล ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานบันทึก
ข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  ฯลฯ  
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุอื่น ฯลฯ หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 686,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 685,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาลตําบลวังโพธิ์

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกิจการ
ประปาเทศบาลตําบลวังโพธิ์
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