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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,169,432.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 27,687,089.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,822,206.66 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 20,963,003.41 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 44,521,098.71 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 16,222.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 120,712.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 24,524.31 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 216,105.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,135,256.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,008,277.75 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 18,669,616.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,933,329.79 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,488,244.45 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,927,131.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,951,554.34 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,235,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,331,400.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 90,000.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 23,934.63 150,000.00 107,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

64,296.99 150,000.00 129,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 74,792.80 106,000.00 133,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 500.00 500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 158,900.00 64,000.00 264,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 7,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 321,924.42 477,500.00 641,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,654,065.60 23,322,500.00 28,308,680.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,654,065.60 23,322,500.00 28,308,680.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,771,542.00 39,000,000.00 37,140,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,771,542.00 39,000,000.00 37,140,000.00

รวม 56,747,532.02 62,800,000.00 66,089,680.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,017,298.49 19,766,782.00 20,465,886.00

งบบุคลากร 17,935,760.00 23,343,468.00 23,816,592.00

งบดําเนินงาน 8,502,154.33 10,390,750.00 10,740,322.00

งบลงทุน 4,604,000.00 5,704,000.00 5,382,900.00

งบเงินอุดหนุน 4,466,452.05 3,575,000.00 5,663,980.00

งบรายจ่ายอื่น 6,200.00 20,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 53,531,864.87 62,800,000.00 66,089,680.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,541,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,191,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,974,902

แผนงานสาธารณสุข 3,558,756

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,920,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,213,216

แผนงานการพาณิชย 703,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,465,886

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,089,680



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,465,886 20,465,886
    งบกลาง 20,465,886 20,465,886

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,673,960 2,284,260 10,958,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,049,320 2,284,260 8,333,580

งบดําเนินงาน 2,370,000 770,000 3,140,000
    ค่าตอบแทน 240,000 100,000 340,000

    ค่าใช้สอย 710,000 660,000 1,370,000

    ค่าวัสดุ 940,000 0 940,000

    ค่าสาธารณูปโภค 480,000 10,000 490,000

งบลงทุน 1,379,800 8,600 1,388,400
    ค่าครุภัณฑ 1,379,800 8,600 1,388,400

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

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 821,700 0 821,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 821,700 0 821,700

งบดําเนินงาน 50,000 200,000 250,000
    ค่าใช้สอย 50,000 200,000 250,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000
    ค่าครุภัณฑ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,282,740 6,408,960 7,691,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,282,740 6,408,960 7,691,700

งบดําเนินงาน 410,000 3,545,302 3,955,302
    ค่าใช้สอย 260,000 1,615,750 1,875,750

    ค่าวัสดุ 150,000 1,909,552 2,059,552

    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000

งบลงทุน 4,300 18,200 22,500
    ค่าครุภัณฑ 4,300 18,200 22,500

งบเงินอุดหนุน 0 3,305,400 3,305,400
    เงินอุดหนุน 0 3,305,400 3,305,400

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,553,756 0 2,553,756
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,553,756 0 2,553,756

งบดําเนินงาน 595,000 100,000 695,000
    ค่าตอบแทน 265,000 0 265,000

    ค่าใช้สอย 330,000 0 330,000

    ค่าวัสดุ 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 310,000 0 310,000
    เงินอุดหนุน 310,000 0 310,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

หน้า : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 700,000 227,020 927,020
    ค่าใช้สอย 600,000 227,020 827,020

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 1,993,580 0 1,993,580
    เงินอุดหนุน 1,993,580 0 1,993,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 150,000 350,000
    ค่าใช้สอย 100,000 150,000 250,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,791,216 0 1,791,216
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,791,216 0 1,791,216

งบดําเนินงาน 550,000 0 550,000
    ค่าวัสดุ 550,000 0 550,000

งบลงทุน 168,000 3,704,000 3,872,000
    ค่าครุภัณฑ 168,000 0 168,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,704,000 3,704,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 703,000 703,000
    ค่าใช้สอย 301,000 301,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 102,000 102,000

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,541,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,191,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,974,902

แผนงานสาธารณสุข 3,558,756

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,920,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,213,216

แผนงานการพาณิชย์ 703,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,465,886

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,089,680

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และสวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์ และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกษ

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 66,089,680 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 66,089,680 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์กระสังข์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์กระสังข์มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายตี โพธิสาร)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์กระสังข์

เห็นชอบ

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

(นายวัฒนา พุฒิชาติ)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกษ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58,374.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 77,698.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 18,091.63 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 4,640.00 5,223.00 49,000.00 -87.76 % 6,000.00
     อากรการฆ่าสัตว 1,840.00 620.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 142,552.80 23,934.63 150,000.00 107,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 1,680.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 27,420.00 25,020.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 15,000.00 10,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

300.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,470.00 1,660.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 466.99 500.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมแห่งชาติ

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 420.00 370.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 100.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,500.00 1,500.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 2,790.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

9,600.00 6,700.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 18,850.00 16,550.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 155.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 50.00 50.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 80,555.50 64,296.99 150,000.00 129,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,500.00 3,800.00 15,000.00 -20.00 % 12,000.00
     ดอกเบี้ย 79,515.37 70,992.80 70,000.00 42.86 % 100,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 101,015.37 74,792.80 106,000.00 133,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     รายไดจากประปา 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 500.00 500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 1,600.00 1,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 136,000.00 157,500.00 50,000.00 400.00 % 250,000.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 100.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,500.00 200.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 139,200.00 158,900.00 64,000.00 264,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 291,619.45 299,142.63 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,265,438.34 9,537,072.76 7,400,000.00 62.16 % 12,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,317,061.44 3,310,612.60 6,300,000.00 15.87 % 7,299,680.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,092.98 34,745.10 57,500.00 -13.04 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,975,804.81 6,949,337.80 8,460,000.00 -8.98 % 7,700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าภาคหลวงแร่ 64,506.06 60,856.56 50,000.00 50.00 % 75,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,341.22 61,700.27 50,000.00 68.00 % 84,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

478,761.00 385,755.00 500,000.00 10.00 % 550,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,143.70 14,842.88 5,000.00 900.00 % 50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,515,769.00 20,654,065.60 23,322,500.00 28,308,680.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 34,153,876.00 35,771,542.00 39,000,000.00 -4.77 % 37,140,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,153,876.00 35,771,542.00 39,000,000.00 37,140,000.00
รวมทุกหมวด 57,132,968.67 56,747,532.02 62,800,000.00 66,089,680.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,089,680   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 107,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

  -รายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้  100,000  บาท   

ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท

 - รายได้จากภาษีป้าย ตั้งไว้  6,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว จํานวน 1,000 บาท

 - รายได้จากภาษีฆ่าสัตว ตั้งไว้ 1,000 บาท  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 129,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   
ตั้งไว้  500  บาท 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   
ตั้งไว้  30,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล   
ตั้งไว้  10,000  บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า   
ตั้งไว้  500   บาท    
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา จํานวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้ง
ไว้ 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

- รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้ง
ไว้ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งไว้ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ตั้ง
ไว้ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

 - รายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้ง
ไว้ 2,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว้ 500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 500 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

- รายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 50,000 บาท
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ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

 - รายได้จากค่าปรับอื่น ๆตั้งไว้ 3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

 - รายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

 - รายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

 - รายได้จากค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

 - รายได้จากค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง ตั้งไว้ 500 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

 - รายได้จากค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 133,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

 - รายได้จากค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 12,000 บาท

รายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งไว้ 12,000 บาท แยกเปน
  - รายได้จากค่าเช่าตลาด ตั้งไว้ 2,000 บาท
  - รายได้จากค่าเช่าแผงลอย ตั้งไว้ 3,000 บาท
  - รายได้จากค่าเช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด ตั้งไว้ 2,000 บาท
  - รายได้จากค่าเช่าและบริการส้วมสาธารณะ ตั้งไว้ 2,000 บาท
  - รายได้จากค่าเช่าทรัพยสิน ตั้งไว้ 3,000 บาท
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ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

รายได้จากดอกเบี้ย ตั้งไว้ 100,000 บาท
  -  รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 70,000 บาท
  -  รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

  - รายได้จากทรัพยสินอื่นๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 500 บาท
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย

จํานวน 500 บาท

รายได้จากรายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค
หรือกิจการพาณิชย ตั้งไว้ 500 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 264,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 3,000 บาท

 - รายได้จากค่าจําหน่ายเศษของ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท

 - รายได้จากเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 5,000 บาท

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 250,000 บาท

 รายได้ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 250,000 บาท

ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

 รายได้จากค่าเขียนแบบแปลน ตั้งไว้ 1,000 บาท

ค่าขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

  - รายได้จากค่าขายแบบพิมพและคําร้อง ตั้งไว้ 1,000 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

  - รายได้จากค่าขายแบบพิมพและคําร้อง ตั้งไว้ 1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

   - รายได้จากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 7,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 7,000 บาท

  - รายได้จากค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน ตั้งไว้ 7,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/7/2564  10:27:44 หน้า : 4/5



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,308,680 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

  - รายได้จากภาษีรถยนต ตั้งไว้ 500,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท

  - รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ตั้ง
ไว้ 12,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,299,680 บาท

   - รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ตั้ง
ไว้ 7,229,680 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

  - รายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 50,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,700,000 บาท

  - รายได้จากภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 7,700,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 75,000 บาท

  - รายได้จากค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 75,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 84,000 บาท

  - รายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 84,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 550,000 บาท

  - รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งไว้ 550,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

  - รายได้จากภาษีจัดสรรอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,140,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,140,000 บาท

  - รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจโอนเลือก ตั้งไว้ 37,140,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,307,566.78 2,324,745.71 1,750,000 0.81 % 1,764,100

คาชําระดอกเบี้ย 791,025.96 722,691.7 659,707 -35.27 % 427,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 305,448 325,745 400,000 -12.52 % 349,936

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,400 14,600 20,000 0 % 20,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

31,980 38,375.08 37,700 3.45 % 39,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,415,300 10,895,500 11,952,000 3.92 % 12,420,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,748,000 2,860,000 3,312,000 0 % 3,312,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 128,500 130,000 150,000 0 % 150,000

เงินสํารองจาย 0 63,741 569,475 -12.2 % 500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์
อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 713,850

รายจายตามขอผูกพัน 0 0 0 100 % 170,000

รายจายตามขอผูกพัน 170,000 170,000 170,000 -100 % 0

เงินสนับสนุนกิจการประปา 0 0 0 100 % 500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

471,900 471,900 725,900 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 100,000

รวมงบกลาง 17,381,120.74 18,017,298.49 19,866,782 20,465,886
รวมงบกลาง 17,381,120.74 18,017,298.49 19,866,782 20,465,886
รวมงบกลาง 17,381,120.74 18,017,298.49 19,866,782 20,465,886

รวมแผนงานงบกลาง 17,381,120.74 18,017,298.49 19,866,782 20,465,886
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

463,680 695,520 495,520 40.36 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 80,000 120,000 120,000 0 % 120,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:28 หนา : 2/50



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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 96,560 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

115,920 198,720 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

772,800 1,297,200 1,249,200 -7.2 % 1,159,200

คาตอบแทนอื่น 220,800 193,200 331,200 0 % 331,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,749,760 2,624,640 2,514,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,956,740 2,547,390 2,600,000 61.49 % 4,198,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

68,565 26,700 16,980 -22.26 % 13,200

เงินประจําตําแหนง 152,000 74,000 70,000 311.43 % 288,000

คาจางลูกจางประจํา 120,540 186,960 206,080 2.31 % 210,840

คาตอบแทนพนักงานจาง 808,084 1,206,720 1,236,120 1.99 % 1,260,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 66,545 105,500 101,420 -23.39 % 77,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,172,474 4,147,270 4,230,600 6,049,320
รวมงบบุคลากร 4,922,234 6,771,910 6,745,240 8,673,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,560 4,200 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบาน 98,000 86,000 142,500 -15.79 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 193,310 149,350 262,500 240,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 113,648 333,129.08 450,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,800 35,870 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการงานราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 0 0 260,000 -100 % 0

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร ตั้งไว 
200,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

335,200 0 0 0 % 0
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2. โครงการที่เกี่ยวของกับงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ตั้งไว 
50,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
โครงการที่เกี่ยวของกับงานราชพิธี และ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯล

98,160 50,000 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 93,923 70,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 120,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - คาใช
จายในการเดินทางไปราชการตั้งไว 
100,000 บาทเพื่อจายเปน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ สําหรับจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล/ลูกจาง

183,910 0 0 0 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมนา 0 0 0 100 % 140,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมนา 0 166,600 140,000 -100 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมนา ตั้งไว 
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรมสัมนา
ของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาล

304,160 0 0 0 % 0
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โครงการงานราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์

0 0 950,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

0 0 270,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 302,178.07 180,477.88 350,000 -71.43 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,359,056.07 859,999.96 2,590,000 710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 380,651.9 204,398.15 460,000 -78.26 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 288,855 176,159 400,000 -75 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 196,000 108,140 200,000 -50 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 302,852 271,614.8 400,000 0 % 400,000

วัสดุการเกษตร 50,000 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 0 50,000 0 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 246,430 140,644 130,000 -61.54 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,514,788.9 900,955.95 1,680,000 940,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 566,786.42 447,394.42 400,000 0 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 13,846.87 6,426.42 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,056 2,294 15,000 -66.67 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,207.24 80,990 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 641,896.53 537,104.84 510,000 480,000
รวมงบดําเนินงาน 3,709,051.5 2,447,410.75 5,042,500 2,370,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว  40 แผนตอนาที 
จํานวน 2 เครื่องๆละ  180,000  บาท เปน
เงิน  360,000  บาท
      1.1 ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็ว
ขั้นต่ํา
      1.2 เปนระบบมัลลติฟังก์ชั่น
      1.3 เปนระบบกระดาษธรรมดา  ชนิด
หมึกผง ยอ-ขนาดได
บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม  2563

0 0 360,000 -100 % 0

10. โชฟาไมระแนง  พรอมโต๊ะกลาง  
จํานวน  1 ชุดๆละ 9,000 บาท  เปนเงิน  
9,000  บาท

0 0 9,000 -100 % 0

11. เกาอี้สําหรับผูบริหาร  MKS-01 ขนาด  
70X ึ78X122  cm.   จํานวน  1 ตัวๆละ  
12,000 บาท

0 0 12,000 -100 % 0

12. เคาน์เตอร์ประชุมขนาด 17ที่นั่ง 
จํานวน 1 ชุดๆละ 23,400  บาท

0 0 23,400 -100 % 0
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2.เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษสงเอกสาร
ไดครั้งละ20 แผน  จํานวน  1       
 เครื่องๆละ  18,000  บาท
   2.1 หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ 
โทรภาพ
   2.2 ความเร็วในการสงเอกสารไมเกิน  6  
วินาทีตอแผน
   2.3 ขนาดที่กําหนดเปนขนาดสงเอกสาร
ขั้นต่ํา
บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561 

0 0 18,000 -100 % 0

3. ตูบานเลื่อนกระจํา 4  ฟุต 1187
(w)X408(D)X183(H) จํานวน  4 ตูๆละ 
4,500 บาท เปนเงิน  18,000 บาท

0 0 18,000 -100 % 0

4. ตูบานเลื่อนอเนกประสงค์ขนาด  916
(W)X458(D)X1830(H) จํานวน  1  ตู ราคา 
 7,700  บาท

0 0 7,700 -100 % 0

5.ตูใสเอกสารแบบตั้งได 2 ชั้น  ขนาด 800
(W)X400(D)X850(H)mm.จํานวน 2 ตูๆละ 
2,100 บาท เปนเงิน  4,200 บาท

0 0 4,200 -100 % 0
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6.ตูบานเลื่อนกระจก  3  ฟุต ขนาด 877
(W)X408(D)X878(H)  จํานวน  1  ตูราคา  
3,400  บาท

0 0 3,400 -100 % 0

7.ชุดโชฟา บุนวม AVA มีโต๊ะกลาง  จํานวน 
 2 ชุดๆละ  7,800 บาท  เปนเงิน  15, ุ600  
บาท

0 0 15,600 -100 % 0

8.  เกาอี้  MRS-34  แบบมีพนักพิงสีดํา  
ระดับ 1-3 จํานวน 26 ตัวๆละ  1,500 บาท 
เปนเงิน  39,000  บาท

0 0 39,000 -100 % 0

9.เกาอี้พักคอย3 ที่นั่ง  Airport  จํานวน  1 
ชุดๆละ  4,000  บาท  เปนเงิน  4,000  
บาท

0 0 4,000 -100 % 0

กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 1187(W)X408(D) 
X878(H)

0 0 0 100 % 21,000

เกาอี้ MRS – 34 แบบมีพนักพิงสีดํา ระดับ 
1–3

0 0 0 100 % 24,000

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทียู

0 0 0 100 % 42,500

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 
บีทียู

0 0 0 100 % 271,000
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 
1,800 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน

0 0 0 100 % 980,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.เครื่องตัดหญา  แบบเข็น  จํานวน  1  
เครื่องๆละ 13,900  บาท
    1.1 เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูญ
นอน
    1.2 เครื่องงยนต์ขนาดไมนอยกวา  3.5  
แรงมา
    1.3 รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา  18  
นิ้ว
บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ  1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม  2563

0 0 13,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

13.เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 
บาท
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
    

0 0 22,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 550,200 1,379,800
รวมงบลงทุน 0 0 550,200 1,379,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีศรี
ขุนหาญ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีศรี
ขุนหาญ 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

0 0 25,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนสวนราชการ
42,440.6 35,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 42,440.6 35,000 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 42,440.6 35,000 35,000 35,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รายจายอื่น 0 6,200 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 6,200 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 6,200 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,673,726.1 9,260,520.75 12,392,940 12,478,760
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 657,300 704,117 531,240 221.3 % 1,706,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

6,910 3,435 25,120 -15.92 % 21,120
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เงินประจําตําแหนง 40,000 50,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 281,120 398,310 447,720 -2.28 % 437,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 37,720 40,095 45,540 -10.54 % 40,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,023,050 1,195,957 1,127,620 2,284,260
รวมงบบุคลากร 1,023,050 1,195,957 1,127,620 2,284,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000

คาเชาบาน 0 35,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 38,700 100,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 50,000 254,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,250 0 10,000 200 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 157,869 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม LTAX3000, 
LTAX GIS

0 0 0 100 % 150,000

โครงการหนวยบริการภาษีเคลื่อนที่ 3,100 0 20,000 -100 % 0

โครงการหนวยออกใหบริการภาษีเคลื่อนที่
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ภาษีป้าย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมใหความรูแกผู
บริหาร/สมาชิก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
และผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 4,350 207,869 534,000 660,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 4,350 246,569 634,000 770,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 8,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,600

รวมงานบริหารงานคลัง 1,027,400 1,442,526 1,761,620 3,062,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,701,126.1 10,703,046.75 14,154,560 15,541,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 165,400 264,660 284,760 6.15 % 302,280

คาตอบแทนพนักงานจาง 227,800 431,280 444,960 0.97 % 449,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 37,000 59,000 60,000 16.9 % 70,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 430,200 754,940 789,720 821,700
รวมงบบุคลากร 430,200 754,940 789,720 821,700

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการดําเนินการป้องกันและ    
 ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ    34,200 29,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,200 29,000 75,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 34,200 29,000 75,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวังและแกไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวังและแกไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
อําเภอขุนหาญ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
อําเภอขุนหาญ

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุดที่ทําการปกครองจังหวัด เปน
เงิน 10,000 บาท ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวัง   
 
และแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขุนหาญ 
เปนเงิน 10,000 บาท    
เพื่อดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด อําเภอขุนหาญ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

7,538.46 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 7,538.46 10,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 7,538.46 10,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 471,938.46 793,940 884,720 991,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

150,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์

0 0 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์ ประจําปี 2563

0 113,350 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 150,000 113,350 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 150,000 113,350 0 200,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 150,000 113,350 0 200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 621,938.46 907,290 884,720 1,191,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 323,860 579,120 665,056 59.88 % 1,063,320

เงินประจําตําแหนง 12,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 95,360 149,025 153,360 2.97 % 157,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 10,920 10,395 11,060 -86.44 % 1,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 442,140 756,540 889,476 1,282,740
รวมงบบุคลากร 442,140 756,540 889,476 1,282,740

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,760 21,234 20,000 -100 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรม 14,200 17,400 60,000 -100 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

โครงการคายพุทธบุตร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรักใหพอดี 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรักใหพอดี 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรีไซเคิลเพื่อสื่อสรางสรรค์ 20,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการรีไซเคิลเพื่อสื่อสรางสรรค์ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนามเด็กเลนสรางปัญญาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแหงที่ 3 บานซํา - ตาตา

30,000 0 0 0 % 0

โครงการสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว 20,000 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 90,960 38,634 190,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,000 12,000 34,000 47.06 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,015 14,800 76,000 31.58 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 56,015 26,800 110,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 146,975 65,434 300,000 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 589,115 821,974 1,189,476 1,697,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,281,560 1,923,900 2,257,080 5.79 % 2,387,760

เงินประจําตําแหนง 0 0 134,400 0 % 134,400

เงินวิทยฐานะ 232,355 252,000 302,400 0 % 302,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,015,590 3,259,480 3,229,680 2.03 % 3,295,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 96,160 153,300 286,620 0.9 % 289,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,625,665 5,588,680 6,210,180 6,408,960
รวมงบบุคลากร 3,625,665 5,588,680 6,210,180 6,408,960
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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 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 16,100 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,488 8,000 30,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 11,000 30,000 -100 % 0

คาใชจายในการพัฒนาครูศุนย์เด็ก 24,000 0 0 0 % 0

โครงการ Sport Day 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ Sport Day 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 50,000 50,000 50,000 -100 % 0

โครงการเปิดโลกปฐมวัย 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเปิดโลกปฐมวัย 30,000 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา

0 0 0 100 % 1,355,750

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา

1,997,570 1,662,860 1,584,650 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,129,058 1,751,860 1,794,650 1,615,750
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 98,500 90,645 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 99,860 15,500 30,000 6,131.84 % 1,869,552

คาอาหารเสริม (นม) 1,651,708.48 1,611,145.58 1,897,100 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,850,068.48 1,717,290.58 1,967,100 1,909,552
รวมงบดําเนินงาน 3,979,126.48 3,485,250.58 3,781,750 3,545,302
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0 100 % 18,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 18,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 18,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,126,000 3,672,300 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนใน
เขตเทศบาลฯ

0 0 3,140,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนใน
เขตเทศบาลฯ

0 0 0 100 % 3,305,400

รวมเงินอุดหนุน 3,126,000 3,672,300 3,140,000 3,305,400
รวมงบเงินอุดหนุน 3,126,000 3,672,300 3,140,000 3,305,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,730,791.48 12,746,230.58 13,131,930 13,277,862
รวมแผนงานการศึกษา 11,319,906.48 13,568,204.58 14,321,406 14,974,902
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 541,860 865,140 972,536 41.31 % 1,374,336

เงินประจําตําแหนง 12,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 607,860 952,260 1,015,800 -1.36 % 1,002,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 68,920 101,493 103,620 13.32 % 117,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,230,640 1,936,893 2,151,956 2,553,756
รวมงบบุคลากร 1,230,640 1,936,893 2,151,956 2,553,756

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 31,500 48,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 45,900 51,600 255,000 265,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 120,000 100,570 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 7,830 50,000 -100 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 3,000 50,000 -100 % 0

โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน
โรคติดตอในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน
โรคติดตอในชุมชน

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 100 % 40,000

โครงการณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 49,600 0 40,000 -100 % 0

โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน 
ตําบลโพธิ์กระสังข์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน 
ตําบลโพธิ์กระสังข์

20,000 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน

60,500 0 50,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 80,000 80,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

53,950 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียในครัว
เรือน

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 304,050 211,400 330,000 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 122,370 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 122,370 0 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 472,320 263,000 625,000 595,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

0 0 280,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 100 % 280,000

เงินอุดหนุนเอกชน 280,000 280,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 310,000
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 310,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,982,960 2,479,893 3,056,956 3,458,756
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,800 99,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,800 99,000 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,800 99,000 100,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 59,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 59,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 99,800 99,000 159,000 100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,082,760 2,578,893 3,215,956 3,558,756
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันการ
กระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันการ
กระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี

0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 20,000 20,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 20,000 0
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 20,000 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 140,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 140,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 140,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 140,000 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 626,010 714,650 900,000 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 626,010 714,650 900,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 298,400 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 298,400 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 924,410 714,650 1,000,000 700,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
สายบานบก - ปรือใหญ ตําบลโพธิ์กระสังข์ 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 0 100 % 994,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
สายบานหนองแคน - เขตบานสะเดานอย 
ตําบลโพธิ์กระสังข์ อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

0 0 0 100 % 998,980

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์ 2,441,904.78 269,152.05 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,441,904.78 269,152.05 100,000 1,993,580
รวมงบเงินอุดหนุน 2,441,904.78 269,152.05 100,000 1,993,580

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,366,314.78 983,802.05 1,100,000 2,693,580
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 227,020

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 227,020
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 227,020

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 227,020
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,366,314.78 983,802.05 1,240,000 2,920,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนความปรองดอง
ของชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบ(ตามศาสตร์พระราชา)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:28 หนา : 36/50



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

โครงการอบรมอาชีพเสริม 0 0 0 100 % 50,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 150,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนความปรองดอง
ของชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบ(ตามศาสตร์พระราชา)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการอบรมอาชีพเสริม 90,000 40,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,000 40,000 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 90,000 40,000 150,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 90,000 40,000 150,000 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 40,000 150,000 150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน
และภาคีเครือขายเสริมสรางสุขภาพ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลโพธิ์กระสังข์ 199,000 70,560 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลโพธิ์กระสังข์
สัมพันธ์ตอตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการดานกีฬาและนันทนาการ 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 239,000 70,560 10,000 100,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 98,820 99,980 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 98,820 99,980 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 337,820 170,540 110,000 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 337,820 370,540 110,000 200,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด 20,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการลานวัฒนธรรมฯ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการลานวัฒนธรรมฯ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์วัฒธรรมไทยสายใยชุมชน 30,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์วัฒธรรมไทยสายใยชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 60,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 60,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 140,000 50,000 90,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 140,000 50,000 90,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 140,000 50,000 90,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 477,820 420,540 200,000 350,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 297,100 471,780 894,736 42.43 % 1,274,376

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

7,020 2,220 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 12,000 18,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 258,800 396,720 405,480 2.57 % 415,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 33,760 42,120 33,360 -31.29 % 22,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 608,680 930,840 1,411,576 1,791,216
รวมงบบุคลากร 608,680 930,840 1,411,576 1,791,216

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

84,200 9,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,200 9,000 100,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง 1,691,595 748,950 1,590,000 -65.41 % 550,000

รวมค่าวัสดุ 1,691,595 748,950 1,590,000 550,000
รวมงบดําเนินงาน 1,775,795 757,950 1,690,000 550,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 140 บาร์ 1,800 
วัตต์

0 0 0 100 % 6,500

ปัมซับเมิร์สสูบน้ํา (Submerse) 0 0 0 100 % 63,000

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์กอสราง 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4500 ANSI Lumens

0 0 0 100 % 53,000

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเสน
ทแยงมุม 200 นิ้ว

0 0 0 100 % 45,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 168,000
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 168,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,384,475 1,688,790 3,151,576 2,509,216
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 1 (บานแต)

150,000 0 0 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 2 (วัดสดํา)

150,000 0 0 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 3 (บานซํา)

150,000 0 0 0 % 0

4. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 4 (บานพอก)

150,000 0 0 0 % 0

5. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 5 (บานโคกพยอม)

150,000 0 0 0 % 0

6. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 6 (บานหนองขนาน)

400,000 0 0 0 % 0

7. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 7 (บานหนองคู-บานใหมพัฒนา)

100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโพธิ์กระสังข์ ศูนย์
ที่ 1 บานแตพัฒนา

0 333,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์
แหงที่ 2 วัดสดํา

0 0 260,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์
แหงที่ 4 บานพอก

0 0 0 100 % 324,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์
แหงที่ 5 บานโคกพยอม

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์
แหงที่ 7 บานหนองคู

0 0 0 100 % 210,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิกระสังข์ (อาคารเล็ก)

0 272,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลอาคารหลังเล็ก

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอง
ประชุมสํานักงานเทศบาลฝังทิศตะวันตก

0 0 210,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอง
ประชุมสํานักงานเทศบาลฝังทิศตะวันออก

0 0 250,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนดินสายบานหนองประดิษฐ์ - 
บานพอก 

123,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสดํา ม.13 - หนองกอก

0 400,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานซํา ม.7- สายวัดไตรราษฎร์สามัคคี - 
จดถนนสายบานซํา บานหนองขนาน

0 400,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานตาตา-บานหนองขนาน

500,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโพธิ์กระสังข์ ม.2 - สายจากคุมหนอง
แคนไปจรดถนนสายบานโพธิ์กระสังข์เหนือ 
ม.12 -บานสะเดานอย

0 347,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโพธิ์กระสังข์เหนือ ม.12 ซอยประปา

0 350,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโพธิกระสังข์เหนือ ม.12 สายบานนาย
สาลี แกวลอย

0 365,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์(สาย
รอบบานซําคุมซํานอย

440,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์(สาย
รอบบานโพธิ์กระสังข์เหนือ)

475,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางบานนางสุกิจ โพธิสาร บานโพธิ์กระ
สังข์เหนือ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางวัดไตรราษฎร์สามัคคี บานตาตา 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาโรงเรียนบานหนองคู ม.8

0 0 324,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาหมูบาน บานหนองคู ม.8

0 500,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานโคกพยอม -ตาจวน

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานตาตา -บานซํา

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานตาตา หมูที่ 1 -บานซํา หมูที่ 7

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายยอน -หนองผือ ม.7

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานบก หมูที่ 3 - ตําบลปรือใหญ

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสดํา-หนองกอก

0 0 400,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหนองขนาน - บานหนองประดิษฐ์

0 0 0 100 % 340,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหนองขนาน-ป่าชาบานหนองขนาน 
ม.6

0 0 203,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหนองประดิษฐ์ ม.5 - บานพอก ม
.10

0 500,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานใหมพัฒนา -บานสนวน ต.ศรี
ตระกูล

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานใหมพัฒนา หมูที่ 14 -บานสนวน 
ตําบล ศรีตระกูล

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในสนามกีฬาเทศบาลตําบลโพธิ์
กระสังข์

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบหมูบาน บานใหมพัฒนา ม.14

0 316,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกหนองแคน -สะเดานอย

0 0 273,000 -100 % 0

โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฎิกูล 0 0 430,000 -100 % 0
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โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอบอพักสายศาลากลางบาน 
บานแต ม.11 -บานโพธิ์กระสังข์เหนือ ม.12

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอบอพักสายหนาบานนาย
เดน  บานพอก ม.10

0 0 269,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอบอพักสายหนาบานนาย
อาคม  บานโนนคูณ  ม.9

0 0 226,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสองขางทางบานหนองขนาน ม.6

0 421,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกหนองน้ําศาลปู่ตาบาน
หนองประดิษฐ์

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนน สาย
บานโพธิ์กระสังข์เหนือ - บานตาจวน

0 0 0 100 % 280,000

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกพยอม

260,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสาย
บานตาตา - บานหนองขนานไปหนองกอก

0 200,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสาย
บานบกสะดํา ม.3  - หนองเพนียง

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสาย
วัดโพธิ์สามตนเชื่อมถนนสายบานบกสะดํา 
-บานหนองขนาน

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสาย
หนองพุก-หนองสะเดา

0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,048,000 4,604,000 5,595,000 3,704,000
รวมงบลงทุน 3,048,000 4,604,000 5,595,000 3,704,000

รวมงานก่อสร้าง 3,048,000 4,604,000 5,595,000 3,704,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,432,475 6,292,790 8,746,576 6,213,216

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 101,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 301,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 102,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 102,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 703,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 703,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 703,000

รวมทุกแผนงาน 50,473,461.56 53,531,864.87 62,800,000 66,089,680
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,089,680 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,465,886 บาท
งบกลาง รวม 20,465,886 บาท

งบกลาง รวม 20,465,886 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,764,100 บาท

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 427,000 บาท

- เพื่อชําระดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ
เกษตร สาขาขุนหาญ  เปนเงิน จํานวน 335,000  บาท
และชําระดอกเบี้ยกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เปน
เงิน จํานวน 92,000 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 349,936 บาท

 - สงสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว 253,700 บาท  
 - เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จํานวน 253,700
 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 - เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานเทศบาล(ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก) จํานวน 96,236 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- สงสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทํางาน 

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 39,000 บาท

- สงสบทบ ส.ท.ท. ตั้งไว 39,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสันนิบาตฯ     
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,420,000 บาท

- เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตั้งไว  12,420,000 บาท  เพื่อนําจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อายุ 60-69 ปี จํานวน  850 ราย เดือน
ละ 600 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 6,120,000 บาท
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อายุ 70-79 ปี จํานวน 470 ราย เดือน
ละ 700 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 3,948,000  บาท
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อายุ 80-89 ปี จํานวน 195 ราย เดือน
ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,872,000 บาท
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 40 ราย เดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 480,000 บาท 
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,312,000 บาท

- เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว  3,312,000 บาท  เพื่อนําจาย
เปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
อายุต่ํากวา18 ปี จํานวน 20 ราย เดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 240,000 บาท  
อายุ18 ปีขึ้นไป  จํานวน 320 ราย เดือนละ 800 บาท จํานวน 12
 เดือน  เปนเงิน 3,072,000 บาท 
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

- เงินสงเคราะหผูป่วยโรคเอดส ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อนําจายเปนเงินสงเคราะหผูป่วยโรคเอดส
จํานวน 25 ราย เดือนละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เงินสํารองจาย ตั้งไว 500,000 บาท  สําหรับจายในกรณีฉุกเฉิน
จําเปนเรงดวนหรือกรณีที่ไมสามารถคาดการณไวลวงหนา  หรือ
หากไมกระทําอาจเกิดความเสียหายแกทางราชการและเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  การตั้งเงินสํารองจายใหตั้ง
ตามความเหมาะสมไมจํากัดวงเงิน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2541 ขอ 19         
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสนับสนุนกิจการประปา จํานวน 500,000 บาท

- เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา ตั้ง
ไว 500,000  บาท เพื่อเปนคาใชจายในกิจการประปาตาม
กฎหมาย     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 713,850 บาท

- สงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 713,850  บาท  โดยตั้งในอัตรารอยละ 2 ของรายได เพื่อ
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตาม
กฎหมาย         

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 170,000 บาท

- สงสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ ตั้งไว 170,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่      

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เงินชวยพิเศษ ตั้งไว 100,000  บาท เพื่อเปนคาใชจายในการชวย
เหลือขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย    

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,478,760 บาท

งบบุคลากร รวม 8,673,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว 331,200 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน   
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว 364,320  บาท  คํานวณ
ตั้งจายเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1. ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตั้งไว 48,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 4,000 บาท 12
 เดือน    
2. ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 
ตั้งไว 72,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 3,000 บาท 12
 เดือน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1. ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ตั้งไว 48,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 4,000 บาท 12
 เดือน    
2. ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
ตั้งไว 72,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 3,000 บาท 12
 เดือน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1. ประเภทเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตั้งไว 115,920 บาท คํานวณตั้งจายเดือนละ 9,660 บาท 12
 เดือน    
2. ประเภทเงินคาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตั้งไว 82,800 บาท คํานวณตั้งจายเดือนละ 6,900 บาท 12
 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,159,200 บาท

-  ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว 1,159,200 บาท    
คํานวณตั้งจายเดือนละ 9,660 บาท 12 เดือน 10 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนอื่น จํานวน 331,200 บาท

1. ประเภทเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา
ตั้งไว 182,160 บาท คํานวณตั้งจายรายเดือนละ 15,180 บาท 12
 เดือน   
2. ประเภทเงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา       
ตั้งไว 149,040 บาทคํานวณตั้งจายเดือนละ 12,420 บาท 12
 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,049,320 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,198,860 บาท

1. เงินเดือนปลัดเทศบาล(บริหารทองถิ่น ระดับกลาง)
ตั้งไว  437,400 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 36,450
 บาท จํานวน 12 เดือน     
2. เงินเดือนรองปลัดเทศบาล(บริหารทองถิ่น ระดับตน)
ตั้งไว 397,980 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 33,165 บาท
จํานวน 12 เดือน     
3. เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
ตั้งไว 435,720 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 36,310 บาท จํานวน 12 เดือน
4.เงินเดือนหัวหนาฝ่ายอํานวยการ(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
ตั้งไว 346,200 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 28,850 บาท จํานวน 12 เดือน
5.เงินเดือนหัวหนาฝ่ายปกครอง(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
ตั้งไว 429,240 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 35,770 บาท จํานวน 12 เดือน
6.เงินเดือนนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
ตั้งไว 396,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 33,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
7.เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ตั้งไว 342,720 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 28,560 บาท จํานวน 12 เดือน
8.เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ตั้งไว 238,560 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 19,880 บาท จํานวน 12 เดือน
9.เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ตั้งไว 349,320 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 29,110 บาท
จํานวน 12 เดือน
10.เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตั้งไว 229,920 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ19,160 บาท
จํานวน 12 เดือน
11.เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตั้งไว 218,400 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 18,200 บาท  จํานวน 12 เดือน 
12.เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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ตั้งไว 218,400 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 18,200 บาท  จํานวน 12 เดือน 
13.เงินเดือนเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตั้งไว 165,120 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 13,760 บาท  จํานวน 12 เดือน
14.เงินเดือนเจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ตั้งไว 212,280 บาท คํานวณตั้งจาย 
เดือนละ 17,690 บาท  จํานวน 12 เดือน   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 13,200 บาท

-  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ตั้งไว 13,200 บาท
เดือนละ 1,100 บาท จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

- เงินตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล ตั้งไว 84,000 บาท
เดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน   
-  เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ตั้งไว 84,000 บาท
เดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน   
-  เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ตั้งไว 42,000 บาท
เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน   
 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ตั้งไว 42,000 บาท
เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน   
 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายอํานวยการ ตั้งไว 18,000 บาท
เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน   
 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายปกครอง ตั้งไว 18,000 บาท
เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 210,840 บาท

1  คาจางเจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 210,840 บาท
คํานวณตั้งจาย เดือนละ 17,570 บาท จํานวน 12 เดือน 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,260,720 บาท

1. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 260,160 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 21,680 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 151,680 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,640
 บาท จํานวน 12 เดือน
3. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 151,680 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานทะเบียน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,640
 บาท จํานวน 12 เดือน
4. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 157,200 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 13,100
 บาท จํานวน 12 เดือน
5. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
6. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนสวน จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
7. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม จํานวน 1
 อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน      
8. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
9. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชั่วคราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป     
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 77,700 บาท

-  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 77,700 บาท
 1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ เดือนละ 645
บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 7,740 บาท
 2. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 185
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 2,220 บาท
 3. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานทะเบียน เดือนละ 645 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 7,740 บาท
 4. ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป 5 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ที่จะเบิกได  

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ที่จะเบิก
ได  ตลอดปี    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของนายกเทศมนตรี
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตามระเบียบฯ     
ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาบริการ คาเบี้ยประกัน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานเทศบาล
ประจําปี ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยมหรือศึกษาดูงานเทศบาล
- เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรืออนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนสําหรับนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล/ลูกจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555แกไขถึง(ฉบับ
ที่3 พ.ศ.2559)    

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 140,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรม
สัมมนาของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 "     

โครงการงานราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับงานราช
พิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 178 ลําดับที่ 16 
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โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิก
เทศบาลและพนักงานเทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินการโครงการอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 176 ลําดับที่  9        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชนรถยนต คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต โคมไฟ
สาธารณะ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 940,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชี ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เบรกเกอร ปลั้กไฟ ไมโครโฟน และอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ       

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด ถวยชาม แกวน้ํา ชอมสอม มีด และอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา หัวเทียน และอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในงานราชการ
ของเทศบาล      
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนพันธุพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ซํา และอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนพูกันและ
สี กระดาษโปสเตอร เมมโมรีการด และอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึก
ขอมูล ตลับหมึก สายเคเบิลเครื่องอานและบันทึกขอมูล และอื่นๆ
ที่จําเปน ฯลฯ      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อตั้งจายเปนคาไฟฟ้า ตั้งไว 400,000  บาท          
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเปนคาน้ําประปา ตั้งไว 5,000 บาท          
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเปนคาโทรศัพท ตั้งไว 20,000 บาท          
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเปนคาไปรษณีย ตั้งไว 5,000 บาท      
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเปนคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม ตั้ง
ไว 50,000 บาท      

งบลงทุน รวม 1,379,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,379,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 1187(W)X408(D) X878(H) จํานวน 21,000 บาท

- ตูกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 1187(W)X408(D) X878(H) 
จํานวน 5 ตูๆละ 4,200บาท  เปนเงิน  21,000  บาท   

เกาอี้ MRS – 34 แบบมีพนักพิงสีดํา ระดับ 1–3 จํานวน 24,000 บาท

-เกาอี้ MRS – 34 แบบมีพนักพิงสีดํา ระดับ 1–3 
จํานวน 15 ตัวๆ ละ 1,600 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 15,000 บาท

 -เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่องๆละ  11,000
  บาท
  -สามารถดูดในและน้ํา
-เปนราคาพรอมอุปกรณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563
                                                 -เครื่องดูด
ฝุ่น SHARP 2,000 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 4,000 บาท 
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 42,500 บาท

-เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง เปนเงิน 42,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง    
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
-ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
    (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 
        ขนาด 12,000–24,000 บีทียู 3,000 บาท
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563     
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที2่05 ลําดับที่ 2
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 271,000 บาท

-เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 5
 เครื่องๆ ละ 54,200 บาท 
เปนเงิน 271,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
-ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
 -คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
    (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 
        ขนาด 12,000–24,000 บีทียู 3,000 บาท
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน

จํานวน 980,000 บาท

-รถสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คันๆ
ละ 980,000 บาท
 -ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 70 กิโลวัตต
 1) เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู เครื่องยนตเบนซิน
 2) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณมาตรฐาน
จากโรงงาน    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวยโดยมี 
คุณลักษณะอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.8 GHz และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g , n, ac) 
และ Bluetooth
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563     
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 8.8  ภาพตอนาที
           - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 5  ภาพตอนาที(ipm)
          - มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง
          - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
 - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีศรีขุนหาญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขุนหาญ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีศรีขุน
หาญ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

จํานวน 25,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ   
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
และ/หรือสิ่งกอสราง      

งานบริหารงานคลัง รวม 3,062,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,284,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,284,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,706,880 บาท

1. เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง(อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน)  ตั้งไว 416,160 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ
34,680 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง(อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) ตั้งไว 271,440 บาท คํานวณตั้งจายเดือนละ
22,620 บาท  จํานวน 12 เดือน
3. เงินเดือนหัวหนาฝ่ายพัฒนารายได(อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) ตั้งไว 402,720 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ
33,560 บาท  จํานวน 12 เดือน
4. เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน ตั้งไว
149,640 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 12,470 บาท
จํานวน 12 เดือน
5. เงินเดือนเจาพนักงานการเงินและการบัญชี 
ตั้งไว 155,640 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 12,970
 บาท จํานวน  12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,120 บาท

1. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน เดือนละ 315
  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 3,780 บาท       
2. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เดือนละ 315
  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 3,780 บาท       
3. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและการบัญชีปฎิบัติงาน เดือน
ละ 315  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 3,780 บาท
4. ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฎิบัติงาน เดือนละ 815
  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 9,780 บาท   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

-  เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
ตั้งไว 42,000 บาท เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน    
-  เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง
ตั้งไว 18,000 บาทเดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน    
-  เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายพัฒนารายได
ตั้งไว 18,000 บาทเดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 437,520 บาท

1. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 142,920 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,910 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 142,920 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,910 บาท จํานวน 12
  เดือน
3. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 151,680 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,640
 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,740 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตั้งไว 40,740 บาท
1.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ เดือนละ 1,375
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 16,500 บาท       
2.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได เดือนละ 1,375
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 16,500 บาท       
3.ตําแหนงผูชวยเจาหนาพนักงานการเงินและบัญชี เดือนละ 645
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 7,740 บาท      

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ที่จะเบิกได      

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ที่จะเบิก
ได  ตลอดปี  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบ  

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตามระเบียบฯ     
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาจัด
ทําวารสารเผยแพรประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง ภาษีป้าย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ และเผย
แพรทางสื่อตางๆ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน
กองคลัง 
 -คาจางเหมาบริการชวยงานจัดเก็บรายได   จํานวน 1 อัตรา
 -คาจางเหมาบริการชวยงานแผนที่และทะเบียน
ทรัพยสิน จํานวน 1  อัตรา     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองบุคคล คณะบุคคลฯลฯ ที่มาตรวจงานหรือ
ศึกษาดูงานเทศบาล      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจายคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนสําหรับพนักงงาน/พนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ ทองถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรม
สัมมนาของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โปรแกรม 
LTAX3000, LTAX GIS

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
โปรแกรม LTAX3000, LTAX GIS  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
.2562 
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว
 ๐๑๐๗ ลงวันที่ 8  มกราคม  2561 
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที2่) พ.ศ.2534
- กฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 174 ลําดับที่ 4
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โครงการหนวยออกใหบริการภาษีเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ภาษีป้าย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ 
ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนวยบริการภาษี
เคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีป้ายและคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ประจําปี 2565 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
.2562 
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว
 ๐๑๐๗ ลงวันที่ 8  มกราคม  2561 
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที2่) พ.ศ.2534
- กฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมใหความรูแกผูบริหาร/สมาชิก/คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางและผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2565

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร/สมาชิก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและผูปฏิบัติงาน
ดานการพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ
.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 11
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเปนคาไปรษณีย ตั้งไว 10,000 บาท
    ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

-เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300  บาท  จํานวน 2 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 8.8  ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5  ภาพตอนาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา  1 ชอง
 -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
 -สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุด
หนุนทั่วไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 991,700 บาท

งบบุคลากร รวม 821,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 821,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 302,280 บาท

1.เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว 302,280 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 25,190
 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 449,280 บาท

1. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 125,280 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,440 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 324,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,140 บาท

1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 34,140 บาท    
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง   
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,845 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน    
2.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 36,000  บาท    
 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง   
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม เชน กิจกรรมการ
รณรงค การตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังเหตุตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 9

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  เชน กิจกรรมการ
รณรงค การตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังเหตุตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 10

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

จํานวน 100,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
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- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) 
ได                                                              - สามารถ
สงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เปนอยางนอย    
 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได
เปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
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- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 206 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แกไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ
ดําเนินโครงการตามโครงการขอรับการสนันสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแกไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอขุนหาญ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขุนหาญ เพื่อ
ดําเนินโครงการป้องกัน และแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียน/ชุมชน/พนักงาน/เยาวชน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (29)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 126 ลําดับที่  5        

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล
ตําบลโพธิ์กระสังข ประจําปี 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229
/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่  1      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,697,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,282,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,282,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,063,320 บาท

1. เงินเดือนผูอํานวยการกองการศึกษา ตั้งไว 393,840 บาท
คํานวณตั้งจาย เดือนละ 32,820 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนหัวหนาฝ่ายบริหารงานการศึกษา ตั้งไว 402,720
 บาท  คํานวณตั้งจาย เดือนละ 33,560 บาท จํานวน 12 เดือน
3. เงินเดือนนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งไว 266,760 บาท
คํานวณตั้งจาย เดือนละ  22,230  บาท  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ตั้งไว 42,000
 บาท 
คํานวณตั้งจาย เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานการศึกษา ตั้ง
ไว 18,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 157,920 บาท

1. เงินเดือนผูชวยเจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 157,920 บาท
คํานวณตั้งจาย เดือนละ 13,160 บาท จํานวน 12 เดือน   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,500 บาท

-  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 1,500 บาท  
1.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ คํานวณตั้งจาย เดือนละ 125
 บาท จํานวน 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินรายได)   
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งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงคาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
ถึง (ฉบับที3่ พ.ศ.2559) 

คาใชจายในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบ
รมสัมนาสําหรับพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557    

โครงการคายพุทธบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคายพุทธบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับที่  4   

โครงการรักใหพอดี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักใหพอดี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 18   
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โครงการรีไซเคิลเพื่อสื่อสรางสรรค จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรีไซเคิลเพื่อสื่อสราง
สรรค
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 133 ลําดับที1่3        

โครงการสานสัมพันธสายใยในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธสายใย
ในครอบครัว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 19   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  เชนคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอี้  และอื่นๆที่จําเปนฯลฯ
           

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพและอื่นๆที่
จําเปน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพและอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

-เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300  บาท  จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 8.8  ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5  ภาพตอนาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา  1 ชอง
 -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
 -สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุด
หนุนทั่วไป
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,277,862 บาท
งบบุคลากร รวม 6,408,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,408,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,387,760 บาท

1.เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 362,160 บาท คํานวณตั้ง
จาย เดือนละ 30,180 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 367,320 บาท คํานวณตั้ง
จาย เดือนละ 30,610 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
3. เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 386,040 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 32,170 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
4. เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 356,040 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 29,670 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
5. เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 364,080 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 30,340 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
6. เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 360,960 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 30,080 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
7. เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 191,160 คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 15,930 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

1.เงินคาตอบแทนพิเศษครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 134,400
 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เงินวิทยฐานะ จํานวน 302,400 บาท

1. เงินวิทยฐานะครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 134,400 บาท คํานวณตั้ง
จาย  เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2. เงินวิทยฐานะครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 168,000 บาท คํานวณตั้ง
จาย เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

วันที่พิมพ : 31/7/2564  10:28:42 หนา : 35/62



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,295,200 บาท

1. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 832,800 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 9,400 บาท จํานวน 12 เดือน
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 204,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 17,000 บาท จํานวน 12 เดือน   
3. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 396,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 16,500 บาท จํานวน 12 เดือน
4. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 386,400 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 16,100 บาท จํานวน 12 เดือน     
5. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 15,000  บาท  จํานวน  12  เดือน
6. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 756,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก
จํานวน 7 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
7. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 540,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง  ภารโรงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 289,200 บาท

1. ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา
เดือนละ 2,000 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
2. ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 2,100 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน
3. ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน 7 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา
จํานวน 12 เดือน
4. ตําแหนงภารโรงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 อัตรา
เดือนละ 1,000 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบดําเนินงาน รวม 3,545,302 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าใช้สอย รวม 1,615,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข (ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559)     
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบ
รมสัมนาสําหรับพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557        

โครงการ Sport Day จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ Sport Day
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 5    

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับที่  3    

โครงการเปิดโลกปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเปิดโลกปฐมวัย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 140 ลําดับที่ 38     
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  138  ลําดับที่ 30 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา จํานวน 1,355,750 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อดําเนินการตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา
    - คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก จํานวน 170 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งไว 874,650  บาท
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133 ลําดับที่ 12
    - คาการจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 170 คนๆละ1,700 บาท ตั้งไว 289,000  บาท 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138  ลําดับที่ 33
     - คาหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 170 คนๆละ 200
 บาท ตั้งไว 34,000 บาท      
    - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139  ลําดับที่ 34
    - คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 170 คนๆ
ละ 200 บาท  ตั้งไว 34,000 บาท
  - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 139  ลําดับที่ 35
    - คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 170 คนๆ
ละ 300 บาท ตั้งไว  51,000 บาท
  - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 139  ลําดับ
ที่ 36                                              
  - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 170 คนๆ
ละ 430 บาท ตั้งไว  73,100 บาท
  - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139  ลําดับที่ 37
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 1,909,552 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ กระ
ดาษ ฟิวเจอรบอรด และอื่นๆเพื่อนํามาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
จําเปนฯลฯ     
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,869,552 บาท

- เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เปนจํานวนเงิน 30,000
 บาท เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอกน้ํายาลางหอง
น้ํา น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาถูพื้น  ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา  ฯลฯ
 
- เพื่อจายเปนคาซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและใหแกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการสังกัด ร.ร. สพฐ.
จํานวนเด็ก 960 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนจํานวน
เงิน 1,839,552 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น เชน  ยาสามัญประจําบานใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  ฯลฯ       

งบลงทุน รวม 18,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 18,200 บาท

ถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ตั้งไว  9,100  บาท ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 2 ถัง คุณลักษณะ ถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส 1
) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่บรรจุน้ําไดไมนอยกวา 2) คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3) ราคาไมรวมขาตั้ง และ
ไมรวมคาติดตั้ง
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,305,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,305,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 3,305,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ตั้ง
ไว  3,305,400  บาท เพื่อคาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน  จํานวน 787  คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,458,756 บาท

งบบุคลากร รวม 2,553,756 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,553,756 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,374,336 บาท

1. เงินเดือนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม(อํานวย
การทองถิ่น ระดับตน) ตั้งไว 393,816 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 32,818 บาท จํานวน 12 เดือน       
2. เงินเดือนหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ตั้งไว 429,240 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 35,770 บาท จํานวน 12 เดือน       
3. เงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ตั้งไว 311,640
 บาท  คํานวณตั้งจาย เดือนละ 25,970 บาท จํานวน 12 เดือน 
4. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ตั้งไว 239,640
 บาท  คํานวณตั้งจาย เดือนละ 19,970 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 - เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ตั้งไว 42,000 บาท เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน    
 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตั้งไว 18,000 บาท เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,002,000 บาท

1. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 138,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
ขยะ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท จํานวน 12
 เดือน     
2. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 648,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานประจํารถขยะ
จํานวน 6 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน     
3. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 216,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป   
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 117,420 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 117,420 บาท
1. ตําแหนงพนักงานขับรถขยะ เดือนละ 1,785 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 21,420 บาท
2. ตําแหนงพนักงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา เดือน
ละ 1,000 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
3. ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท/อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 24,000 บาท         

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

- คาตอบแทน คาป่วยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น ตั้งไว 144,000 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 6,000
 บาท  จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน     

วันที่พิมพ : 31/7/2564  10:28:42 หนา : 43/62



คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ที่จะเบิก
ได  ตลอดปี     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล   
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับพนักงานเทศบาล   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555แกไขถึง(ฉบับ
ที่3 พ.ศ.2559)   

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการฝึก
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557   

โครงการณรงคประชาสัมพันธ การป้องกันโรคติดตอในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคประชา
สัมพันธ การป้องกันโรคติดตอในชุมชน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 146 ลําดับที่ 3 
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โครงการณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
ไขเลือดออก
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 146 ลําดับที่ 2     

โครงการณรงคป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในเด็ก
และเยาวชน ตําบลโพธิ์กระสังข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในเด็กและเยาวชนตําบลโพธิ์
กระสังข
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 14      

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการคักแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(3)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่ 16     
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัติยราชนารี
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 23     
     

โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการน้ํา
เสียในครัวเรือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 22     

งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่ออุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนหาญสําหรับ    
  การดําเนินงานตามโครงการควบคุมคุมประชากรสุนัขและแมว
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมหมูบานสําหรับดําเนินงาน
โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข จํานวน 14 หมูบาน ๆละ 20,000 บาท          

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ           

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันการกระทําความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรู
การป้องกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560และที่แกไขถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 154  ลําดับที่  3        
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,693,580 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตางๆที่เกี่ยวของและจําเปน เชน
จางเหมาแรงงานซอมไฟฟ้าสาธารณะ  ซอมถนนลาดยาง ซอม
ถนนค.ส.ล.ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใชในการบํารุงดูแลรักษา
และซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หรือเพื่อใชในกิจกรรมงานอาคาร
สถานที่ตางๆของเทศบาล เชน สายไฟฟ้า  หลอดไฟ เบรก
เกอร สวิทซแสงแดด โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,993,580 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,993,580 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา สายบานบก - ปรือใหญ 
ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 994,600 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา สายบานหนองแคน - เขต
บานสะเดานอย ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 998,980 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 227,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 227,020 บาท

ค่าใช้สอย รวม 227,020 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 227,020 บาท

- เพื่อดําเนินการจางเหมาฝังกลบขยะ/คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนความปรองดองของชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมสนับ
สนุนความปรองดองของชุมชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที1่23 ลําดับที่ 10     

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ(ตามศาสตรพระราชา) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ(ตามศาสตรพระราชา)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 5    
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โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมเกษตรกร
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 6     
  

โครงการอบรมอาชีพเสริม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมอาชีพ
เสริม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 2     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลโพธิ์กระสังขสัมพันธตอตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬา
ตําบลโพธิ์กระสังขสัมพันธตอตานยาเสพติด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 17  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬาเชน ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลยบอล ตา
ขายวอลเลยบอลฯลฯ          
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพาลูกจูงหลานเขา
วัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 157 ลําดับที่ 8    
  

โครงการลานวัฒนธรรมฯ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรมฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 3    
   

โครงการศูนยวัฒธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 157 ลําดับที่ 9    
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 158 ลําดับที่ 12     
    

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 6     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,509,216 บาท

งบบุคลากร รวม 1,791,216 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,791,216 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,274,376 บาท

1. เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
ตั้งไว 393,816 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 32,818
 บาท จํานวน 12 เดือน       
2. เงินเดือนหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง(อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ตั้งไว  356,160  บาท คํานวณตั้งจาย เดือน
ละ 29,680 บาท จํานวน 12 เดือน       
3. เงินเดือนหัวหนาฝ่ายการโยธา(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
ตั้งไว 346,200 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 28,850
 บาท จํานวน 12 เดือน       
4. เงินเดือนนายชางโยธา ตั้งไว 178,200 บาท คํานวณตั้ง
จาย เดือนละ 14,850 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ตั้งไว 42,000
 บาท เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน 
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสรางตั้ง
ไว 18,000 บาท เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน    
 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายการโยธา ตั้งไว 18,000
 บาท เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 415,920 บาท

1. เงินเดือนผูชวยชางโยธา ตั้งไว 156,240 บาท คํานวณตั้งจาย
เดือนละ 13,020 บาท จํานวน 12 เดือน     
2. เงินเดือนผูชวยเจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 151,680
 บาท คํานวณตั้งจาย เดือนละ 12,640 บาท จํานวน 12 เดือน
3. คาจางชั่วคราว ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางชั่ว
คราวใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 22,920 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว 22,920 บาท       
1.ตําแหนงผูชวยชางโยธา เดือนละ 265 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 3,180 บาท      
2.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 645
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 7,740 บาท      
3.ตําแหนงคนงานทั่วไป เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 12,000 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชนปูนซิเมนต  อิฐ  หิน ดิน ทราย
ดินลูกรัง  ไม  วัสดุอุปกรณประปาตางๆ  ฯลฯ            

งบลงทุน รวม 168,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 140 บาร 1,800 วัตต จํานวน 6,500 บาท

- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 140 บาร 1,800 วัตต จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 6,500 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 209 ลําดับที่ 13

ปัมซับเมิรสสูบน้ํา (Submerse) จํานวน 63,000 บาท

- ปัมซับเมิรสสูบน้ํา (Submerse) ขนาด 1.5 แรง จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 21,000 บาท เปนเงิน 63,000 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 209 ลําดับที่ 12

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI 
Lumens

จํานวน 53,000 บาท
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 45,500 บาท

-จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเสนทแยงมุม 200
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 45,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดเสนทแยงมุม
-ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84
 นิ้ว หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ  5x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต
-ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84
 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
-ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108
 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว  หรือ 8 x 10ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
-ขนาด 180 นิ้ว หรือ180 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147
 นิ้ว หรือ 9 x 12 นิ้ว หรือ 9 x 12 ฟุต
-ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160
 นิ้ว หรือ 122 x 162  นิ้ว หรือ12 x 12 ฟุต
2)   ทุกขนาดตามขอ 1) จอมวนเก็บในกลองได บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรลใชไฟฟ้า AC 220
 โวลต 50 เฮิรตซ
หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเปนขนาดของเสนทแยงมุม (คาโดย
ประมาณ)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 210 ลําดับที่ 15 
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งานก่อสร้าง รวม 3,704,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,704,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,704,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังขแหงที่ 4 บานพอก

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข แหงที่ 4 บานพอก   
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 165    

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังขแหงที่ 5 บานโคกพยอม

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข แหงที่ 5 บานโคกพยอม  
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 164    

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังขแหงที่ 7 บานหนองคู

จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข แหงที่ 7 บานหนองคู         
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 168
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางบานนางสุกิจ โพธิ
สาร บานโพธิ์กระสังขเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางบานนาง
สุกิจ โพธิสาร บานโพธิ์กระสังขเหนือ หมูที่ 12   ถนนคสล.ผิว
จราจรกวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอย
กวา 150 ตารางเมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  86  ลําดับที่  92

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางวัดไตรราษฎร
สามัคคี บานตาตา หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางวัดไตร
ราษสามัคคี บานตาตา หมูที่ 1 ถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 180 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  60  ลําดับที่  8

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานตาตา หมูที่ 1 
-บานซํา หมูที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคก
พยอม -ตาจวน   ถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 180
 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร                                     
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  60  ลําดับที่  7
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบก หมูที่ 3 - 
ตําบลปรือใหญ

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบาน
บก      หมูที่ 3 - ตําบลปรือใหญ ถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 150 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 750 ตาราง
เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  181  ลําดับที่  1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองขนาน - 
บานหนองประดิษฐ

จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บานหนอง
ขนาน - บานหนองประดิษฐ  ถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 97 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 485 ตาราง
เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  72  ลําดับที่  46     

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานใหมพัฒนา หมูที่ 
14 -บานสนวน ตําบล ศรีตระกูล

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม
พัฒนา หมูที่ 14 - บานสนวน ตําบลศรีตระกูล ถนนคสล.ผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 180 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอย
กวา 720 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  91  ลําดับที่  106
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
สนามกีฬาเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 75 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 375 ตาราง
เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  115  ลําดับที่  186     

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนน สายบานโพธิ์กระสังขเหนือ - 
บานตาจวน

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนน สายบาน
โพธิ์กระสังขเหนือ - บานตาจวน  ถนนผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 150 ตาราง
เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังขกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  102  ลําดับที่  143
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 703,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 703,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 301,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบริการ ไดแก คาจางบริการ เชน จางบริการ
ชวยงานใรกองชาง ในการดูแลระบบประปา การทําความ
สะอาด การซอมบํารุงทอระบายน้ํา การจดหนวยวัดน้ํา ฯลฯ และ
คาเหมาบริการ เพื่อใหผูรับจาง ทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด เชน การทดสอบคุณภาพน้ําประปาใหอยูในมาตรฐาน คาติด
ตั้งไฟฟ้า (คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณืไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า คาจาง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวม
ถึงการการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 101,000 บาท

- เพื่อใชจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลโพธิ์กระ
สังข เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม โมเด็มไฟฟ้าสาธารณะพรอมขา หรือกานหมอแปลง
ไฟฟ้า (Step-Up ,Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟนขาตั้ง หรือ
ลําโพงไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ มาตรฐาน
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
วิทยุ ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยอากาศ รีซิ
สเตอร มูฟวิงคอยด คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรก
เกอร สตารทเตอร สายไมโครโฟน แจ็คสัญญาณ สาย
โทรศัพท รางหลอดไฟ ไฟหยดน้ํา คัตเอาทไฟฟ้า หางปลา ตอสาย
ไฟฟ้าโคมไฟฟ้า (แสงนีออน) สปอรตไลทพรอมขาตั้ง และอุปกรณ
ขนาด 200 และ 400 วัตต หลอดสปอรตไลท หลอดแบ
ล็คไลท สวิตซควบคุมการเปิดปิดไฟระบบอัตโนมัติ โคมไฟ ถาน
ไฟฉายขนาดตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
ตางๆ เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ไม
ตางๆ สี แปรง ทาสี ตะปู ทอน้ํา อุปกรณืประปา ทอ
ตางๆ กระดาษทราย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใชเปนคาใชจายคาวัสดุตางๆ เชน ครอรีน สารสม ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อใชจายเปนคากระแสไฟฟ้าระบบประปาที่อยูในความรับผิด
ชอบของเศบาลตําบลโพธิ์กระสังข จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได 102,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 427,000

คาชําระหนี้เงินกู 1,764,100

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

39,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

349,936

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,312,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 150,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,420,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน 170,000

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินสนับสนุนกิจการ
ประปา

500,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

713,850

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 427,000

คาชําระหนี้เงินกู 1,764,100

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

39,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

349,936

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,312,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 150,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,420,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน 170,000

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินสนับสนุนกิจการ
ประปา

500,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

713,850
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,159,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนอื่น 331,200

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 210,840

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,698,240 449,280 3,453,120 1,002,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,905,740 302,280 3,451,080 1,374,336

เงินประจําตําแหนง 366,000 194,400 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

34,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

118,440 70,140 290,700 117,420

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 3/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,159,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนอื่น 331,200

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 210,840

คาตอบแทนพนักงานจาง 415,920 7,018,560

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,274,376 12,307,812

เงินประจําตําแหนง 78,000 698,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

34,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

22,920 619,620

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 4/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 302,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 180,000 96,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

144,000

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

60,000 20,000 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

50,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 300,000 827,020

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 302,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 276,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

144,000

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

95,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

50,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 101,000 251,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000 280,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,127,020

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 6/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

170,000 50,000 50,000

คาใชจายในการฝึก
อบรม

60,000

คาใชจายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

140,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000 50,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมสัมมนา

50,000

โครงการ Sport Day 20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลโพธิ์กระสังข์
สัมพันธ์ตอตานยาเสพ
ติด

โครงการคายพุทธบุตร 50,000

โครงการงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการณรงค์ประชา
สัมพันธ์ การป้องกันโรค
ติดตอในชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 7/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

270,000

คาใชจายในการฝึก
อบรม

60,000

คาใชจายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

140,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

80,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมสัมมนา

50,000

โครงการ Sport Day 20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลโพธิ์กระสังข์
สัมพันธ์ตอตานยาเสพ
ติด

100,000 100,000

โครงการคายพุทธบุตร 50,000

โครงการงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการณรงค์ประชา
สัมพันธ์ การป้องกันโรค
ติดตอในชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 8/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก

40,000

โครงการณรงค์ป้องกัน
โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์และโรคเอดส์ใน
เด็กและเยาวชน ตําบล
โพธิ์กระสังข์

20,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โปรแกรม 
LTAX3000, LTAX GIS

150,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

25,000

โครงการเปิดโลกปฐมวัย 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 9/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก

40,000

โครงการณรงค์ป้องกัน
โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์และโรคเอดส์ใน
เด็กและเยาวชน ตําบล
โพธิ์กระสังข์

20,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โปรแกรม 
LTAX3000, LTAX GIS

150,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

25,000

โครงการเปิดโลกปฐมวัย 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 10/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลโพธิ์กระ
สังข์

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการพาลูกจูงหลาน
เขาวัด

โครงการรักใหพอดี 30,000

โครงการรีไซเคิลเพื่อสื่อ
สรางสรรค์

20,000

โครงการลาน
วัฒนธรรมฯ

โครงการศูนย์วัฒธรรม
ไทยสายใยชุมชน

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัว
เรือน

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนความปรองดองของ
ชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 11/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลโพธิ์กระ
สังข์

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการพาลูกจูงหลาน
เขาวัด

20,000 20,000

โครงการรักใหพอดี 30,000

โครงการรีไซเคิลเพื่อสื่อ
สรางสรรค์

20,000

โครงการลาน
วัฒนธรรมฯ

20,000 20,000

โครงการศูนย์วัฒธรรม
ไทยสายใยชุมชน

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัว
เรือน

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนความปรองดองของ
ชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:13 หนา : 12/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารการ
ศึกษา

1,355,750

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยในครอบครัว

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการหนวยออกให
บริการภาษีเคลื่อนที่ใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ภาษี
ป้าย และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตางๆ 
ประจําปี 2565

30,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:14 หนา : 13/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารการ
ศึกษา

1,355,750

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยในครอบครัว

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000 30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

60,000 60,000

โครงการหนวยออกให
บริการภาษีเคลื่อนที่ใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ภาษี
ป้าย และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตางๆ 
ประจําปี 2565

30,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  10:29:14 หนา : 14/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบ(ตามศาสตร์พระ
ราชา)

50,000

โครงการอบรมการ
จัดการน้ําเสียในครัว
เรือน

20,000

โครงการอบรม
เกษตรกรเพื่อเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร สมาชิก
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

200,000

โครงการอบรมใหความ
รูการป้องกันการกระทํา
ความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบ(ตามศาสตร์พระ
ราชา)

50,000

โครงการอบรมการ
จัดการน้ําเสียในครัว
เรือน

20,000

โครงการอบรม
เกษตรกรเพื่อเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร สมาชิก
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

200,000

โครงการอบรมใหความ
รูการป้องกันการกระทํา
ความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใหความ
รูแกผู
บริหาร/สมาชิก/คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง
และผูปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2565

100,000

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 100,000 1,869,552

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 80,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใหความ
รูแกผู
บริหาร/สมาชิก/คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง
และผูปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2565

100,000

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 550,000 100,000 650,000

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุกีฬา 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,969,552

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 200,000

วัสดุสํานักงาน 180,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟ้า 400,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 
1187(W)X408(D) 
X878(H)

21,000

กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

100,000

เกาอี้ MRS – 34 แบบมี
พนักพิงสีดํา ระดับ 1–3

24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟ้า 102,000 502,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 
1187(W)X408(D) 
X878(H)

21,000

กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

100,000

เกาอี้ MRS – 34 แบบมี
พนักพิงสีดํา ระดับ 1–3

24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
140 บาร์ 1,800 วัตต์

เครื่องดูดฝุ่น 15,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บี
ทียู

42,500

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บี
ทียู

271,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

12,900 4,300

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4500 ANSI Lumens

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเสนทแยง
มุม 200 นิ้ว

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 18,200

ปมซับเมิร์สสูบน้ํา 
(Submerse)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
140 บาร์ 1,800 วัตต์

6,500 6,500

เครื่องดูดฝุ่น 15,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บี
ทียู

42,500

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บี
ทียู

271,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

17,200

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4500 ANSI Lumens

53,000 53,000

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเสนทแยง
มุม 200 นิ้ว

45,500 45,500

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 18,200

ปมซับเมิร์สสูบน้ํา 
(Submerse)

63,000 63,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถสวนกลาง ปริมาตร
กระบอกสูบ 1,600 – 
1,800 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 คัน

980,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ขางบานนางสุกิจ โพธิ
สาร บานโพธิ์กระสังข์
เหนือ หมูที่ 12

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ขางวัดไตรราษฎร์
สามัคคี บานตาตา หมูที่ 
1

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานตาตา หมูที่ 1 -บาน
ซํา หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถสวนกลาง ปริมาตร
กระบอกสูบ 1,600 – 
1,800 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 คัน

980,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ขางบานนางสุกิจ โพธิ
สาร บานโพธิ์กระสังข์
เหนือ หมูที่ 12

100,000 100,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ขางวัดไตรราษฎร์
สามัคคี บานตาตา หมูที่ 
1

500,000 500,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานตาตา หมูที่ 1 -บาน
ซํา หมูที่ 7

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานบก หมูที่ 3 - ตําบล
ปรือใหญ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานหนองขนาน - บาน
หนองประดิษฐ์

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานใหมพัฒนา หมูที่ 
14 -บานสนวน ตําบล 
ศรีตระกูล

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลโพธิ์กระ
สังข์

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข์แหงที่ 4 
บานพอก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานบก หมูที่ 3 - ตําบล
ปรือใหญ

500,000 500,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานหนองขนาน - บาน
หนองประดิษฐ์

340,000 340,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานใหมพัฒนา หมูที่ 
14 -บานสนวน ตําบล 
ศรีตระกูล

500,000 500,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลโพธิ์กระ
สังข์

250,000 250,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข์แหงที่ 4 
บานพอก

324,000 324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข์แหงที่ 5 
บานโคกพยอม

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข์แหงที่ 7 
บานหนองคู

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกถนน สาย
บานโพธิ์กระสังข์เหนือ - 
บานตาจวน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา สาย
บานบก - ปรือใหญ 
ตําบลโพธิ์กระสังข์ 
อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

994,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข์แหงที่ 5 
บานโคกพยอม

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพธิ์กระสังข์แหงที่ 7 
บานหนองคู

210,000 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกถนน สาย
บานโพธิ์กระสังข์เหนือ - 
บานตาจวน

280,000 280,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา สาย
บานบก - ปรือใหญ 
ตําบลโพธิ์กระสังข์ 
อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

994,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา สาย
บานหนองแคน - เขต
บานสะเดานอย ตําบล
โพธิ์กระสังข์ อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ

998,980

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
แกไขปญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ

10,000

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

30,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไมและของดีศรีขุน
หาญ

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
อําเภอขุนหาญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา สาย
บานหนองแคน - เขต
บานสะเดานอย ตําบล
โพธิ์กระสังข์ อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ

998,980

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
แกไขปญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ

10,000

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

30,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไมและของดีศรีขุน
หาญ

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
อําเภอขุนหาญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพศูนย์ปฎิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

25,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนในเขต
เทศบาลฯ

3,305,400

เงินอุดหนุนเอกชน 280,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 20,000

รวม 20,465,886 15,541,620 1,191,700 14,974,902 3,558,756 20,000 2,920,600 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพศูนย์ปฎิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

25,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนในเขต
เทศบาลฯ

3,305,400

เงินอุดหนุนเอกชน 280,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 20,000

รวม 350,000 6,213,216 703,000 66,089,680
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