
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโพธิกระสังข์

อําเภอ ขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 57,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,527,620 บาท
งบบุคลากร รวม 8,161,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตังไว้ 331,200  บาท คํานวณตังจ่าย    
เดือนละ 27,600 บาท  จํานวน  12  เดือน   
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ตังไว้ 364,320  บาท  คํานวณตังจ่าย    

เดือนละ  15,180  บาท  จํานวน  12  เดือน  2 อัตรา    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี     
ตังไว้  48,000 บาท  คํานวณตังจ่าย เดือนละ 4,000  บาท  12  เดือน    
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตัง
ไว้  72,000  บาท  คํานวณตังจ่าย เดือนละ 3,000  บาท  12  เดือน  2
  อัตรา    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  ตังไว้  48,000
 บาท  คํานวณตังจ่าย เดือนละ 4,000  บาท  12  เดือน    
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตังไว้  72,000
  บาท     
คํานวณตังจ่าย เดือนละ 3,000  บาท  12  เดือน  2  อัตรา    
         ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

1. ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี     
ตังไว้ 115,920    บาท   คํานวณตังจ่ายเดือนละ 9,660  บาท  12  เดือน 
   
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรี     
ตังไว้  82,800    บาท   คํานวณตังจ่ายเดือนละ 6,900  บาท  12  เดือน   
  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,159,200 บาท
-  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  ตังไว้ 1,159,200   บาท    
คํานวณตังจ่ายเดือนละ  9,660  บาท  12  เดือน  10  อัตรา   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)   

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 331,200 บาท
1. ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา  ตังไว้   182,160
  บาท  คํานวณตัง จ่ายรายเดือนละ  15,180  บาท  12  เดือน    
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา       
ตังไว้  149,040 บาทคํานวณตังจ่ายเดือนละ  12,420 บาท  12  เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,536,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,920,580 บาท

1. เงินเดือนปลัดเทศบาล(บริหารท้องถิน ระดับกลาง)  ตัง
ไว้  437,400         
บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 36,450  บาท  จํานวน  12  เดือน    
2. เงินเดือนรองปลัดเทศบาล(บริหารท้องถิน ระดับต้น)  ตังไว้  397,980
 บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 33,165  บาท  จํานวน  12  เดือน    
3. เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ตัง
ไว้ 356,160 บาท คํานวณตังจ่ายเดือนละ 29,680  บาท  จํานวน  12
  เดือน    
4.เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  ตัง
ไว้ 346,200 บาท คํานวณตังจ่ายเดือนละ 28,850  บาท  จํานวน  12
  เดือน    
5.เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายปกครอง(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  ตัง
ไว้ 349,320 บาท คํานวณตังจ่ายเดือนละ 29,110  บาท  จํานวน  12
  เดือน    
6. เงินเดือนนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  ตังไว้ 312,960
  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 26,080  บาท  จํานวน  12  เดือน    
7. เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตังไว้  266,760
  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 22,230 บาท  จํานวน  12  เดือน    
8. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ตังไว้  258,000  บาท  คํานวณ
ตังจ่ายเดือนละ 21,500  บาท  จํานวน  12  เดือน    
9. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตังไว้ 266,760
  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 22,230   บาท  จํานวน  12  เดือน    
10. เงินเดือนนักจัดการงานทัวไป  ตังไว้  180,720  บาท  คํานวณตังจ่าย 
    
เดือนละ 15,060  บาท  จํานวน  12  เดือน    
11. เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  ตังไว้  323,760
  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 26,980  บาท  จํานวน  12  เดือน    
12.เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตังไว้ 212,280
  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 17,690  บาท  จํานวน 12 เดือน    
13. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  ตังไว้ 212,280
  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 17,690  บาท  จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,920 บาท
-  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  ตังไว้  4,920  บาท   
เดือนละ 410 บาท จํานวน 12 เดือน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 288,000 บาท
 - เงินตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล ตังไว้ 84,000 บาท    
เดือนละ  7,000  บาท  12  เดือน   
-  เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  ตังไว้ 84,000   บาท      
เดือนละ  7,000  บาท  12  เดือน   
-  เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล  ตังไว้ 42,000   บาท      
เดือนละ  3,500  บาท  12  เดือน   
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด ตังไว้ 42,000  บาท    
เดือนละ  3,500  บาท  12  เดือน   
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ตังไว้ 18,000  บาท    
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน   
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ตังไว้ 18,000  บาท    
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 174,840 บาท
1  ค่าจ้างเจ้าพนักงานธุรการ ตังไว้   174,840 บาทคํานวณตังจ่าย    
เดือนละ 14,570  บาท  จํานวน  12  เดือน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,047,480 บาท
1. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 229,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 19,150  บาท จํานวน 12  เดือน     
2. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 138,840 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์   
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 11,570  บาท จํานวน 12  เดือน     
3. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 138,840 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล    
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 11,570  บาท จํานวน 12  เดือน     
4. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ภารโรง   
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 9,000  บาท จํานวน 12  เดือน     
5. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนสวน   
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ  9,000  บาท จํานวน 12  เดือน     
6. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  ยาม   
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ  9,000  บาท จํานวน 12  เดือน     
7. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ   
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ  9,000  บาท จํานวน 12  เดือน     
8. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง คนงานทัวไป    
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ  9,000  บาท จํานวน 12 เดือน   
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 101,160 บาท
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1,715
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 20,580 บาท       
2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล เดือนละ 1,715 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 20,580 บาท        
3.ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป 5 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท       

งบดําเนินงาน รวม 3,286,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
-  ค่าเช่าบ้าน  ตังไว้  126,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า    
เช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีจะเบิกได้  ตลอดปี   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าเล่าเรียนบุตร  ตังไว้  50,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน    
บุตรของนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล    

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาล  ตังไว้  10,000  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่า   
รักษาพยาบาลนายกเทศมนตรี  และบุคคลในครอบครัว  ตลอดปี    

ค่าใช้สอย รวม 1,470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1. ค่ารับวารสารและค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตังไว้ 50,000 บาท       

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือของเทศบาล     
เช่น หนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับ
ต่าง ๆ เทศบัญญัติฯลฯ     
2. ค่าโฆษณาเผยแพร่ ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็น       
ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน เทศบาลประจําปี       
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสือต่างๆ       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 50,000   บาท    
  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองค่ารับรอง  บุคคล  คณะบุคคล ฯลฯ      
ทีมาตรวจเยียมหรือศึกษาดูงานเทศบาล       
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตังไว้ 50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเครืองดืม
ต่างๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆในการประชุม ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองประชุมสภา  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร     
ตังไว้ 200,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร    
และเพิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

จํานวน 200,000 บาท
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2. โครงการทีเกียวข้องกับงานราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ     
ตังไว้ 50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการทีเกียวข้องกับงาน
ราชพิธี    
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังไว้  100,000  บาทเพือจ่ายเป็น   
  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง     
 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับนายกเทศมนตรี 
   
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี      
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง    

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 100,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็น   
 
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมสัมนาของ   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล   

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง ตังไว้  500,000  บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโพธิกระสังข์     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
-   ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 350,000 บาท      
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
-  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน  เครืองเขียนแบบพิมพ์  และอืนๆทีจําเป็นฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า   
เบรกเกอร์ ปลักไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
-  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  100,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
สิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอกนํายาล้าง
ห้องนํา นํายาเช็ดกระจก นํายาถูพืน  ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา  ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-  ประเภทวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง  ตังไว้  100,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่า
วัสดุยานพาหนะขนส่ง  ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ  เช่นแบตเตอรี  
ยางนอก  ยางใน    นํามันเบรก เครืองอะไหล่รถยนต์และยานพาหนะ ฯลฯ 
   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
-  ประเภทวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  400,000  บาทเพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์     
ทีใช้ในราชการของเทศบาล   

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
-  ประเภทวัสดุการเกษตร  ตังไว้ 50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นวัสดุการ
เกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
-  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่นกระดาษเขียน โปสเตอร์  พู่กันและสี        
ป้ายไวนิลฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 50,000  บาท  เพือจ่ายเป็น วัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
-  ประเภทค่าไฟฟ้าตังไว้  500,000  บาท   เพือจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า 
สําหรับสํานักงานเทศบาล  หอประชุม  ไฟฟ้าสาธารณะ  ฯลฯ    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-  ประเภทค่านําประปา  ตังไว้  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ในสํานักงาน   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
-  ประเภทค่าโทรศัพท์  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ภายในประเทศในสํานักงาน   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-  ประเภทค่าไปรษณีย์  ตังไว้  10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติค่าซือดวงตราไปรษณีย์  เป็นต้น     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
-  ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  30,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าดูและให้บริการ
เว็บไซด์และเช่าพืนที Server    
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
-  ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาฯ  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างที
ปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง    

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ทต.ขุนหาญ  เป็นเงิน 30,000 บาทเพือดําเนิน
การโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานราชการส่วนท้องถินและ
ศูนย์รวม     
ข่าวสาร ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอขุนหาญ  เป็น
เงิน 10,000 บาท เพือดําเนินการโครงการส่งเสริมท่องเทียวเชิงเกษตรจัด
งานเทศกาลทุเรียนและของดีศรีขุนหาญ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน        
2.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอขุนหาญ  เป็น
เงิน 10,000 บาท เพือดําเนินการโครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาดและงานกิงกาชาดอําเภอขุนหาญ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561   ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,572,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,497,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,497,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,235,640 บาท

1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  ตัง
ไว้ 349,320  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 29,110 บาท  จํานวน  12
  เดือน      
2. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  ตัง
ไว้  271,440  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 22,620 บาท  จํานวน  12
  เดือน      
3. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  ตัง
ไว้ 311,640  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 25,970  บาท  จํานวน  12
  เดือน      
4. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตังไว้ 138,120  บาท  คํานวณ
ตังจ่ายเดือนละ 11,510  บาท  จํานวน  12  เดือน      
5. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ตังไว้ 165,120  บาท  คํานวณ
ตังจ่ายเดือนละ 13,760  บาท  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,660 บาท
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน เดือนละ 2,000  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท      
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เดือนละ 55  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 660 บาท      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
-  เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ตังไว้ 42,000   บาท      
เดือนละ  3,500  บาท  12  เดือน   
-  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ตังไว้ 18,000   บาท    
  
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน   
-  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ตังไว้ 18,000   บาท     
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,360 บาท
1. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 141,360 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา  เดือนละ 11,780  บาท จํานวน 12  เดือน      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,060 บาท
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เดือนละ 1,505 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 18,060 บาท     

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าเล่าเรียนบุตร  ตังไว้  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน    
บุตรของพนักงานเทศบาล    

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1. ค่าโฆษณาเผยแพร่ ตังไว้ 10,000 บาท  เพือจ่ายเป็น     
ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     
การจัดเก็บภาษี ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสือต่างๆ     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 15,000   บาท    

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองค่ารับรอง  บุคคล  คณะบุคคล ฯลฯ     
ทีมาตรวจงานหรือศึกษาดูงานเทศบาล   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการหน่วยบริการภาษีเคลือนที ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในโครงการหน่วยบริการภาษีเคลือนที

จํานวน 20,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 642,920 บาท
งบบุคลากร รวม 592,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 232,920 บาท
1.เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตัง
ไว้ 232,920   บาท  คํานวณตังจ่าย เดือน
ละ 19,410 บาท  จํานวน  12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
1. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 324,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่ 
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  เดือน
ละ  9,000 บาท จํานวน 12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
1.เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้ 36,000  บาท  พนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา เดือน
ละ 1,000 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ    

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่นการรณรงค์ การเฝ้าระวังต่างๆ    

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1.เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ  เป็นเงิน 10,000 บาท  เพือดําเนินงานโครงการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี 2561     
2.เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอขุน
หาญ     เป็นเงิน 10,000 บาท  เพือดําเนินงานโครงการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอขุนหาญ ประจําปี 2561     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังไว้ 50,000 บาท จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน/ชุมชน/พนักงาน/เยาวชน
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือถังดับเพลิงในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเติมนํายาถังดับเพลิง/จัดซือถัง
ดับเพลิงเพิม     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,461,476 บาท
งบบุคลากร รวม 1,111,476 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,111,476 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 892,056 บาท

1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ตัง
ไว้ 393,816  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 32,818  บาท  จํานวน  12
  เดือน       
2. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา(อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น) ตังไว้ 317,520  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 26,460
  บาท  จํานวน  12  เดือน       
3. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา ตังไว้ 180,720  บาท  คํานวณตังจ่าย
เดือนละ 15,060  บาท  จํานวน  12  เดือน       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-  เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ตังไว้ 42,000   บาท  
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12  เดือน    
-  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  ตังไว้ 18,000
   บาท       
เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน 12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,840 บาท
1. เงินเดือนผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  ตังไว้ 138,840  บาท  คํานวณตังจ่าย
เดือนละ 11,570  บาท  จํานวน  12  เดือน     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,580 บาท
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ เดือนละ 1,715 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 20,580 บาท      

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการค่ายวิชาการ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้  50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิชาการ 

2. โครงการรักให้พอดี จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้  30,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักให้พอดี 

3.  โครงการค่ายพุทธบุตร จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้  50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าย
พุทธบุตร
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4.  โครงการสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้  20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรี
ไซเคิลเพือสือสร้างสรรค์
5.  โครงการรีไซเคิลเพือสือสร้างสรรค์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้  20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรี
ไซเคิลเพือสือสร้างสรรค์   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  20,000  บาทเพือจ่ายเป็น    
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง     
 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับพนักงาน
เทศบาล    

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 20,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น     

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมสัมนาของพนักงานจ้าง
เทศบาลฯลฯ    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-   ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด      
คอมพิวเตอร์   โต๊ะ  เก้าอี  และอืนๆทีจําเป็นฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เครืองเขียนแบบพิมพ์ และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้  10,000  บาท เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,439,942 บาท
งบบุคลากร รวม 3,534,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,534,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,011,320 บาท

1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 305,280  บาท  คํานวณตังจ่าย    
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 25,440  บาท  จํานวน  12  เดือน    
2. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 861,840  บาท  คํานวณตังจ่าย    
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 23,940  บาท/อัตรา  จํานวน  12  เดือน    
3. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 844,200  บาท  คํานวณตังจ่าย    
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 23,450  บาท/อัตรา  จํานวน  12  เดือน    
  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
1.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้  126,000  บาท    
จํานวน 3  อัตรา  เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,291,320 บาท
1. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 460,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
จํานวน 3  อัตรา  เดือนละ  12,800  บาท จํานวน 12  เดือน      
2. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 149,160 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
จํานวน 1  อัตรา  เดือนละ  12,430  บาท จํานวน 12  เดือน      
3. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 141,360 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
จํานวน 1  อัตรา  เดือนละ  11,780  บาท จํานวน 12  เดือน      
  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   
4. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 540,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
   
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
จํานวน 5 อัตรา เดือนละ  9,000  บาท จํานวน 12  เดือน   
                (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,780 บาท
-  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  105,780 บาท 
1.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 485
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 17,460 บาท       
2.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 855
บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,260 บาท       
3.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,505
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,060 บาท       
4.ตําแหน่งพนักงานทัวไป จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท       
  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

งบดําเนินงาน รวม 3,665,522 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 95,000 บาท
-  ค่าเล่าเรียนบุตร  ตังไว้  95,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน
บุตร ของพนักงานเทศบาล    
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
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ค่าใช้สอย รวม 1,395,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  30,000  บาทเพือจ่ายเป็น    
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง     
 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับพนักงาน
เทศบาล    

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 30,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็น     

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมสัมนาของพนักงานจ้าง
เทศบาลฯลฯ    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศูนย์เด็ก จํานวน 24,000 บาท

ตังไว้ 24,000 บาท
โครงการ Sport Day จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการ Sport Day  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้  50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,181,400 บาท
ตังไว้ 1,181,400 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      
    -ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ตังไว้ 877,100  บาท     
    -ค่าจัดการเรียนการสอน ตังไว้ 304,300  บาท
    (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้  30,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
สานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน   

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนหลักสูตรการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้ 30,000  บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฎิบัติการ การ
จัดทําแผนหลักสูตรการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

ค่าวัสดุ รวม 2,175,122 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
 - ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้  150,000 บาท เพือจ่ายเป็น     
ค่าวสัดุสํานักงาน เครืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ฟิวเจอรบอร์ด และอืนๆ  
  
เพือนํามาผลิตสือการเรียนการสอนทีจําเป็นฯลฯ    
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
-  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  120,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
สิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอกนํายาล้าง
ห้องนํา นํายาเช็ดกระจก นํายาถูพืน  ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา  ฯลฯ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,895,122 บาท
-  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  ตังไว้  1,895,122 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ซือ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้แก่เด็ก
นักเรียนในเขตพืนทีบริการสังกัด ร.ร. สพฐ.(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
 - ประเภทวัสดุอืน ตังไว้ 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือยาสามัญประจํา
บ้านให้แก่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล    

งบเงินอุดหนุน รวม 3,240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการตังไว้  3,240,000  บาท เพือจ่ายเป็น
 - เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพืนทีบริการ สังกัด สพฐ. ตัง
ไว้  3,240,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานด้านการศึกษา
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน       
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,776,916 บาท
งบบุคลากร รวม 2,327,916 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,327,916 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,148,496 บาท

1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม(อํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น) ตังไว้ 393,816  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 32,818
   บาท  จํานวน  12  เดือน       
2. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น) ตังไว้ 342,720  บาท  คํานวณตังจ่าย เดือนละ 28,560   บาท        
 จํานวน  12  เดือน       
3. เงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ตังไว้ 233,760
  บาท  คํานวณตังจ่าย เดือนละ 19,480  บาท  จํานวน  12  เดือน
4. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ตังไว้ 178,200  บาท       
คํานวณตังจ่าย  เดือนละ 14,850  บาท  จํานวน  12  เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 - เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารรสุขและสิงแวดล้อม ตัง
ไว้ 42,000  บาท เดือนละ  3,500  บาท  12  เดือน    
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตังไว้ 18,000
  บาท     
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,002,840 บาท
1. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 138,840 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ    
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ  11,570  บาท จํานวน 12  เดือน     
2. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 648,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานประจํารถขยะ   
จํานวน 6  อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12  เดือน     
3. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 216,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป   
จํานวน 2  อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 116,580 บาท
 - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังไว้ 116,580 บาท 
1. ตําแหน่งพนักงานขับรถขยะ เดือนละ 1,715 บาท จํานวน 12 เดือน    
เป็นเงิน 20,580 บาท       
2. ตําแหน่งพนักงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท       
3. ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท       

งบดําเนินงาน รวม 449,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
-  ค่าเช่าบ้าน  ตังไว้  84,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิทีจะเบิกได้  ตลอดปี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-  ค่าเล่าเรียนบุตร  ตังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร 
ของพนักงานเทศบาล  

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลืออดออก จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
รณรงค์ป้องกันไข้เลืออดออก    

2. โครงการรณงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็ก
และเยาวชนตําบลโพธิกระสังข์

จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ 20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณงค์
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน  ตําบล
โพธิกระสังข์     

3.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    

4.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน      
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5.โครงการเก็บขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต ลดขยะเหลือศูนย์ใน
ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเก็บ
ขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต ลดขยะเหลือศูนย์ในชุมชน
6.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่ง
เสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  50,000  บาทเพือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง     
    
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับพนักงานเทศบาล 
ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ตังไว้ 50,000  บาท เพือจ่ายเป็น    
  
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมสัมนาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน  เครืองเขียนแบบพิมพ์  และอืนๆ     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
-  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท นํายาพ่น
หมอกควัน ฯลฯ     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
อบรมให้ความรู้การป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรี    
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
-  ประเภทวัสดุอืนๆ  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุ
อืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทใด ประเภทหนึงได้      
สําหรับผู้ยากจนและด้อยโอกาส      

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 100,000 บาท  บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ ต่างๆทีเกียวข้องและจําเป็น เช่นจ้างเหมาแรงงาน   
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนลาดยาง ซ่อมถนนค.ส.ล.ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ เพือใช้ในการบํารุงดูแลรักษาและซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ หรือเพือใช้ในกิจกรรมงานอาคารสถานทีต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟ เบรกเกอร์ สวิทซ์แสงแดด โคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,500,000 บาท
 - เงินอุดหนุนส่วนราชการตังไว้ 1,500,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้การไฟฟ้าอําเภอขุนหาญ เพือดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา     
หรือโคมไฟฟ้าสาธารณะ ตามโครงการทีขอรับการอุดหนุนของการไฟฟ้า
อําเภอขุนหาญ     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองของชุมชนตามวิถีท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนความปรองดองของชุมชนตามวิถีท้องถิน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ตามศาสตร์พระราชา) จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้ 200,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการหมู่
บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ตามศาสตร์พระราชา )
โครงการอบรมเกษตรกรเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
อบรมเกษตรกรเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร    
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โครงการอบรมอาชีพเสริม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมอาชีพเสริม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลโพธิกระสังข์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแข่ง
ขันกีฬาตําบลโพธิกระสังข์   

โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
ด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาล โครงการแข่งขันกีฬา 4 หน่วยงานและแข่งขันกีฬานักเรียน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
 - ประเภทวัสดุกีฬา ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
กีฬา           เช่น ลูกฟุตบอล  ฯลฯ   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้ 60,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์    

2.โครงการลานวัฒนธรรมฯ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการลาน
วัฒนธรรมฯ   

3.โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพา
ลูกจูงหลานเข้าวัด  

4. โครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน    

5. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,666,516 บาท
งบบุคลากร รวม 1,536,516 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,536,516 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,155,096 บาท

1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ตัง
ไว้  393,816  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 32,818  บาท  จํานวน  12
  เดือน       
2. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น) ตังไว้  276,960  บาท  คํานวณตังจ่าย เดือนละ 23,080
  บาท  จํานวน  12  เดือน       
3. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายการโยธา(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ตัง
ไว้  346,200  บาท  คํานวณตังจ่ายเดือนละ 28,850  บาท  จํานวน  12
  เดือน       
4. เงินเดือนนายช่างโยธา ตังไว้  138,120  บาท  คํานวณตังจ่าย 
เดือนละ 11,510  บาท  จํานวน  12  เดือน       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
 - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังไว้ 24,000 บาท 
1. ตําแหน่งนายช่างโยธา เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
 - เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตังไว้ 42,000  บาท 
เดือนละ  3,500  บาท  12  เดือน    
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตังไว้ 18,000
  บาท     
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน    
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตังไว้ 18,000  บาท     
เดือนละ  1,500  บาท  12  เดือน    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,840 บาท
1. เงินเดือนผู้ช่วยช่างโยธา  ตังไว้ 138,840  บาท  คํานวณตังจ่าย        
 เดือนละ 11,570  บาท  จํานวน  12  เดือน    
2. ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่  
  
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1  อัตรา                
 เดือนละ  9,000 บาท จํานวน 12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,580 บาท
 - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้ 32,580 บาท
1.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เดือนละ 1,715 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 20,580 บาท    
2.ตําแหน่งคนงานทัวไป เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท    
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตังไว้  30,000  บาท   
สําหรับผู้ปฏิบัติราชการเพือนําจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอืน   
เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติ  ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.     
เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-  ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็น    
ค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่นปูนซิเมนต์  อิฐ  หิน ดิน ทราย   
ดินลูกรัง  ไม้  วัสดุอุปกรณ์ประปาต่างๆ  ฯลฯ   

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,283,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,283,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,283,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู จํานวน 680,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู     
ตังไว้ 680,000 บาท เพือดําเนินการตามโครงการอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคู    
 ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายกัณหา งอน
สวรรค์ บ้านซํา หมู่ที 7

จํานวน 400,000 บาท

 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายกัณหา งอน
สวรรค์ บ้านซํา หมู่ที 7   ตังไว้ 400,000 บาท เพือดําเนินการตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายกันหา  งอน
สวรรค์ บ้านซํา ม.7  ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160
 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร   
   ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายทิง ปลืมใจ บ้าน
บก หมู่ที 3

จํานวน 415,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายทิง ปลืม
ใจ บ้านบก หมู่ที 3  ตังไว้ 415,000  บาท เพือดําเนินการตามโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายทิง ปลืม
ใจ บ้านบก หมู่ที 3  ถนนคสล.ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคสล.ไม่
น้อยกว่า 700 ตารางเมตร   ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิ
กระสังข์กําหนด

วันทีพิมพ์ : 4/10/2561  15:33:54 หน้า : 20/25



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาตา หมู่ที 1 - หมู่ที 7 จํานวน 400,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาตา หมู่ที 1 - หมู่
ที 7         
ตังไว้  400,000  บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาตา หมู่ที 1 - หมู่ที 7  ถนนคสล.ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร   ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระ
สังข์กําหนด      
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแต้พัฒนา หมู่ที 11 -เขต
บ้านค้อปอ ต.ขุนหาญ

จํานวน 166,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแต้พัฒนา หมู่ที 11
 -เขตบ้านค้อปอ ต.ขุนหาญ   ตังไว้ 166,000  บาท เพือดําเนินการตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแต้พัฒนา หมู่ที 11
 -   เขตบ้านค้อปอ ต.ขุนหาญ   ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65
 เมตร   หนา 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร  
    
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทุมมา งอนสวัน หมู่ที 
5

จํานวน 98,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทุมมา งอน
สวัน   
หมู่ที 5  ตังไว้ 98,000  บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทุมมา งอนสวัน หมู่ที 5   ถนนคสล.ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคสล
.ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร   ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบล
โพธิกระสังข์กําหนด 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมา ศรีดาพันธ์ 
บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที 14

จํานวน 302,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมา ศรีดา
พันธ์ บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที 14  ตังไว้ 302,000 บาท เพือดําเนินการ
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมา  ศรีดา
พันธ์ บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที 14   ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร       
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรัตน์  จิตรโสม หมู่ที 
5

จํานวน 112,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรัตน์  จิตร
โสม  หมู่ที 5  ตังไว้ 112,000  บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรัตน์  จิตรโสม หมู่ที 5   ถนนคสล
.ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คสล.ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาล
ตําบลโพธิกระสังข์กําหนด      
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านบ้านแต้พัฒนา 
หมู่ที 11

จํานวน 267,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแต้
พัฒนา หมู่ที 11  ตังไว้ 267,000  บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านแต้พัฒนา หมู่ที 11  
  ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร  ตามแบบและรายละเอียดที
เทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (ท่อครึงซีก) บ้านโคกพยอม หมู่ที 4 จํานวน 434,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (ท่อครึงซีก) บ้านโคกพยอม หมู่ที 4 ตัง
ไว้ 434,000 บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างร่องระบาย
นํา (ท่อครึงซีก) บ้านโคกพยอม หมู่ที 4    
 ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด  
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา(ท่อครึงซีก)ซอยบ้านนายพัลลภ  โพธิกระสังข์ 
บ้านโพธิกระสังข์เหนือ ม. 12

จํานวน 153,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา(ท่อครึงซีก)ซอยบ้านนายพัลลภ โพธิกระ
สังข์ บ้านโพธิกระสังข์เหนือ ม. 12 ตังไว้ 153,000 บาท เพือดําเนินการ
ตามโครงการก่อสร้างร่องระบายนํา(ท่อครึงซีก)ซอยบ้านนายพัลลภ  โพธิ
กระสังข์ บ้านโพธิกระสังข์เหนือ ม. 12      
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองคู หมู่ที 8 จํานวน 600,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองคู หมู่ที 8       
ตังไว้ 600,000 บาท เพือดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที 8      
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลโพธิกระสังข์กําหนด 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก      
สายภายในบ้านหนองขนาน หมู่ที 6

จํานวน 581,000 บาท

 -โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายในบ้านหนองขนาน หมู่ที 6    ตังไว้ 581,000
 บาท เพือดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในบ้านหนองขนาน หมู่ที 6        
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1 เมตร ยาว 150 เมตร     
   
หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํา       
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด       
 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในบ้านพอก หมู่ที 10

จํานวน 483,000 บาท

 -โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายในบ้านพอก หมู่ที 10    ตังไว้ 483,000 บาท เพือ
ดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในบ้านพอก หมู่ที 10 ขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร  
     
หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํา       
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลโพธิกระสังข์กําหนด 
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  บ้านโนนคูณ หมู่ที 9 จํานวน 889,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  บ้านโนนคูณ หมู่ที 9     
   
ตังไว้ 889,000 บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก  บ้านโนนคูณ หมู่ที 9       
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  บ้านสดํา หมู่ที 13 จํานวน 293,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  บ้านสดํา หมู่ที 13  
ตังไว้ 293,000 บาท เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก  บ้านสดํา หมู่ที 13       
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝังถนนสาย
บ้านโพธิกระสังข์เหนือ-ตําบลกันทรอม(ช่วงบ้านโพธิกระสังข์เหนือ)

จํานวน 710,000 บาท

 -โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝังถนน
สายบ้านโพธิกระสังข์เหนือ- ตําบลกันทรอม(ช่วงบ้านโพธิกระสังข์
เหนือ)ตังไว้ 710,000 บาท เพือดําเนินการตามโครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝังถนนสายบ้านโพธิกระสังข์
เหนือ- ตําบลกันทรอม(ช่วงบ้านโพธิกระสังข์เหนือ)ถนนคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็กกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวประมาณ ข้างละ 650 เมตร หรือมีพืน
ทีคสล.ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร   ตามแบบและรายละเอียดที
เทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโพธิกระสังข์ หมู่ที 2 -บ้านหนอง
ประดิษฐ์ หมู่ที 5

จํานวน 300,000 บาท

 -โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโพธิกระสังข์ หมู่ที 2 -บ้าน
หนองประดิษฐ์ หมู่ที 5   ตังไว้ 300,000 บาท เพือดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโพธิกระสังข์ หมู่ที 2 -  บ้าน
หนองประดิษฐ์ หมู่ที 5  ปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร  ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร  ปริมาณหินคลุก ไม่น้อย
กว่า 440 ลบ.ม.      
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลโพธิกระสังข์กําหนด       
      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,408,890 บาท
งบกลาง รวม 17,408,890 บาท
งบกลาง รวม 17,408,890 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,295,000 บาท
- เพือชําระเงินกู้ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุน
หาญ ต้นเงินกู้จํานวน 1,800,000 บาท 
- เพือชําระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)ต้นเงินกู้
จํานวน 495,000 บาท  
   

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 872,000 บาท
- เพือชําระดอกเบียธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ขุนหาญ   ดอกเบีย 692,000 บาท     
- เพือชําระดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท
.)                  ดอกเบีย 180,000 บาท     

วันทีพิมพ์ : 4/10/2561  15:33:54 หน้า : 23/25



เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 245,000 บาท
 - ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้ 245,000 บาท        
 - เพือสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จํานวน 205,000 บาท
         (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
- เพือสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานเทศบาล(ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก) จํานวน 40,000 บาท     
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 31,980 บาท
- ส่งสบทบ ส.ท.ท. ตังไว้ 31,980บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาต     
แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,176,000 บาท
 - เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตังไว้  10,176,000 บาท  เพือนําจ่าย        
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จํานวน 680 ราย เดือนละ 600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,896,000 บาท          
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี จํานวน 400 ราย เดือนละ 700
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,360,000  บาท       
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จํานวน 175 ราย เดือนละ 800
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,680,000 บาท       
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 20 ราย เดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท        
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท
 - เงินเบียยังชีพคนพิการ  ตังไว้  2,880,000 บาท  เพือนําจ่าย     
เป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 300 ราย เดือนละ 800
 บาท จํานวน 12 เดือน      
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
 - เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  ตังไว้  150,000 บาท  เพือนําจ่าย      
เป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน 25 ราย เดือนละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือน    

สํารองจ่าย จํานวน 148,010 บาท
 - เงินสํารองจ่าย ตังไว้ 148,010 บาท  สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็น
เร่งด่วน หรือกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  หรือหากไม่กระทํา
อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  การตังเงินสํารองจ่ายให้ตังตามความเหมาะสม ไม่จํากัดวง
เงิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ     ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  19 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 185,000 บาท
- ส่งสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตัง
ไว้ 170,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที           
 -ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก
เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 15,000 บาท(ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 425,900 บาท
 - ส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินตังไว้ 425,900
 บาท  โดยตังในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ เพือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถินตามกฏหมาย 
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