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จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 338,100 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

งบด ำเนินงำน 2,033,100 บำท
ค่ำตอบแทน 577,100 บำท

เงินอื่นๆ 84,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของปลัดองค์กำรบริหำร

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 74,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,313,880 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ใน

เงินเดือนพนักงำน 2,832,210 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี และเงิน

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,435,490 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2,119,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ประธำนสภำองค์กำร

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยก

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ของนำยกองค์กำรบริหำร

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

งบบุคลำกร 7,239,410 บำท
เงนิเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) 2,803,920 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงนิ
แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป

งำนบรหิำรทั่วไป 9,302,510 บำท
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโพธิ์

อ ำเภอ นครไทย   จังหวดัพิษณุโลก
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน 

ค่ำสำธำรณปูโภค 434,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น แก๊สหุงต้ม  
วสัดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวสัดุ
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  เช่น  สี แปรงทำสี 
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวสัดุคงทน
วสัดุก่อสร้ำง 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุประเภทวสัดุคงทน  
วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน ประเภทวสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง
วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 15,000 บำท

ค่ำวัสดุ 395,000 บำท
วสัดุส ำนักงำน 120,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 110,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิกสภำ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถิน่และสมำชิกสภำท้องถิน่ 210,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังทั่วไปและเลือกต้ังซ่อม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนและค่ำธรรมเนียม 150,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

รำยจ่ำยเกีย่วกับกำรรับรองและพิธกีำร 40,000 บำท
1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 97,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง

ค่ำใชส้อย 627,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก ่ผู้บริหำร พนักงำน

ค่ำเช่ำบ้ำน 204,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิน่ และ

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 130,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร 15,000 บำท

ค่ำตอบแทน 195,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่
งบด ำเนินงำน 628,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิน่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 657,240 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ เช่น 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปีและเงิน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 21,300 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,982,420 บำท
เงินเดือนพนักงำน 1,251,880 บำท

งำนบรหิำรงำนคลัง 2,610,420 บำท
งบบุคลำกร 1,982,420 บำท

โครงกำรศูนย์ปฏบิัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เงนิอุดหนุน 15,000 บำท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือ
งบเงนิอุดหนุน 15,000 บำท

รำยจ่ำยอื่น
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือเพื่อวจิัยแบบประเมินผลต่ำงๆ 15,000 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน 15,000 บำท
รำยจ่ำยอ่ืน 15,000 บำท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 44,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรด้ำนโทรคมนำคม เช่น ค่ำวทิยุติดตำมตัว 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 60,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ภำยในส ำนักงำน ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน หอกระจำยข่ำว,
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รวมงบด ำเนินงำน 150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวสัดุคงทน  
งำนป้องกันภยัฝ่ำยพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 150,000 บำท

ค่ำวัสดุ 81,800 บำท
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 81,800 บำท

โครงกำร “รู้กฎ รู้วนิัย อุ่นใจ ปลอดภยั กำรจรำจร” 25,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร "รู้กฎ รู้วนิัย 

ค่ำใชส้อย 25,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 75,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน อปพร. เป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำน

งบด ำเนินงำน 181,800 บำท
ค่ำตอบแทน 75,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน 
แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 181,800 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุประเภทวสัดุคงทน  
วสัดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน ประเภทวสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง
วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 20,000 บำท

ค่ำวัสดุ 140,000 บำท
วสัดุส ำนักงำน 60,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน

โครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุง

โครงกำรบริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่และให้ควำมรู้กับประชำชน 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียน และ 90,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 143,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำน
ค่ำใชส้อย 293,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิน่ ที่มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันทีพ่มิพ ์: 12/5/2564  17:20:34

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง

ค่ำใชส้อย 200,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิน่ ที่มีสิทธิ

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

งบด ำเนินงำน 478,000 บำท
ค่ำตอบแทน 91,000 บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 58,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 583,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง

เงินวทิยฐำนะ 126,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวทิยฐำนะ ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ (ครู)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิน่

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ เช่น 

เงินเดือนพนักงำน 2,191,820 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขัน้เงินเดือนส ำหรับ

งบบุคลำกร 3,006,020 บำท
เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,006,020 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำง
แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 3,484,020 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรม
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือ
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิัติกำรจิตอำสำภยัพิบัติประจ ำองค์กำร 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยั 30,000 บำท

ค่ำใชส้อย 150,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยำวชนต ำบลบ่อโพธิ์ 100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและ

โครงกำรจัดกิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรม “วนัแม่แห่งชำติ”

โครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะชีวติสัมพันธโ์รงเรียน 40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะชีวติ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถ รับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนดูแลและรักษำควำมสะอำด
ค่ำจ้ำงเหมำรถ รับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 138,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 144,000 บำท

งบด ำเนินงำน 2,777,110 บำท
ค่ำใชส้อย 1,478,510 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเกีย่วกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
งำนระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษำ 4,701,110 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

ค่ำสำธำรณปูโภค 72,000 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ 42,000 บำท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน 

วสัดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  เช่น  สี แปรงทำสี 

วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุประเภทวสัดุคงทน  

วสัดุส ำนักงำน 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน ประเภทวสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถ
ค่ำวัสดุ 115,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนและ 90,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วกับกำรรับรองและพิธกีำร 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธศีำสนำ รัฐพิธต่ีำง ๆ ซ่ึงเป็นวนัส ำคัญ
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รวมงบด ำเนินงำน 255,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรม “วยัใส 
แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 515,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะ
โครงกำรอบรม “วยัใส หัวใจใฝ่คุณธรรม” 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะชีวติสัมพันธโ์รงเรียนบ่อโพธิว์ทิยำ 30,000 บำท

งบด ำเนินงำน 70,000 บำท
ค่ำใชส้อย 70,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนโครงกำรอำหำร
งำนระดบัมธัยมศึกษำ 70,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็กนักเรียนใน 1,924,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 1,924,000 บำท
เงนิอุดหนุน 1,924,000 บำท

   1) ค่ำวสัดุอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน  ต้ังไว้  978,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัวชนิดต่ำง ๆ เช่น  
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,258,600 บำท

ค่ำวัสดุ 1,298,600 บำท
วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม“น่ำรักอย่ำงไทย จิตใจงดงำม” 40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรบริหำรแบบ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคณะกรรมกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก 13,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ตำมโครงกำรค่ำอุปกรณ์

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก 13,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน  ตำมโครงกำรค่ำหนังสือเรียน  

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก 20,100 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  ตำมโครงกำรค่ำ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก 28,810 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ “อำหำรกลำงวนั 676,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั  ตำมโครงกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 234,600 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกำรศึกษำ ค่ำส่ือกำรเรียนกำรสอน และ
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จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิน่ ที่มีสิทธิ

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 80,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

งบด ำเนินงำน 656,000 บำท
ค่ำตอบแทน 136,000 บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 748,080 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และ เงินปรับปรุง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิน่

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ เช่น 

เงินเดือนพนักงำน 554,960 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปีและ

งบบุคลำกร 1,395,040 บำท
เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,395,040 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยเงินอุดหนุนของ
แผนงำนเคหะและชมุชน

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,071,040 บำท

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 260,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 

เงนิอุดหนุน 260,000 บำท
เงินอุดหนุนเอกชน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์
งบเงนิอุดหนุน 260,000 บำท

ค่ำวัสดุ 90,000 บำท
วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 90,000 บำท

โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ 45,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตวป์ลอดโรค 

ค่ำใชส้อย 45,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิน่ ค่ำป่วยกำร

ค่ำตอบแทน 120,000 บำท
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จ ำนวนวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 60,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุประเภท วสัดุคงทน 

งบด ำเนินงำน 60,000 บำท
ค่ำวัสดุ 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภณัฑ์
งำนไฟฟ้ำถนน 4,016,900 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000 บำท

งบลงทุน 20,000 บำท
ค่ำครภุณัฑ์ 20,000 บำท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน 

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในกำรโฆษณำและเผยแพร่ 

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น แก๊สหุงต้ม 

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวสัดุคงทน 

วสัดุก่อสร้ำง 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  เช่น ยำงมะตอย สี แปรงทำสี 

วสัดุส ำนักงำน 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน ประเภทวสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถ
ค่ำวัสดุ 240,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรออกส ำรวจและรังวดั
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 190,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
โครงกำรออกส ำรวจและรังวดัที่สำธำรณะประโยชน์ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียน และค่ำธรรมเนียม 40,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจ ออกแบบ ประมำณรำคำและควบคุมงำน 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจ ออกแบบและควบคุมงำน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่ง

ค่ำใชส้อย 280,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ 
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เพื่อปรับปรุงต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.บ่อโพธิ์

งบเงนิอุดหนุน 492,900 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง
ปรับปรุงต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.บ่อโพธิ ์(หอประชุมบ่อ 187,000 บำท

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 134,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 347,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 273,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 269,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 362,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 143,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้ำนวงัชมพู สำยน้ ำสิงห์เหนือ (จำกไร่ 130,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้ำนวงัชมพู  

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้ำนเนินสวรรค์ (ซอย 7) 177,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้ำนแก่งทุ่ง (สำยข้ำง รพ.สต.บ้ำนแก่งทุ่ง 289,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้ำนน้ ำเลำ (สำยนำหนองผ ำ) 340,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้ำนใหม่ไทยเจริญ (สำยห้วยฮ่อม) 246,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้ำนบ่อโพธิ ์(สำยบ้ำนนำยทองค ำ วธุทำ) 202,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 

ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงเข้ำ อบต.บ่อโพธิ์ 205,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถมดินและปรับสภำพพื้นที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำถมดิน
โครงกำรถมดินเพื่อปรับพื้นที่ ศพด.ต ำบลบ่อโพธิ ์หมู่ที่ 2 บ้ำนน้ ำเลำ 145,000 บำท

งบลงทุน 3,464,000 บำท
ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสรำ้ง 3,464,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง “เดิน 25,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลบ่อโพธิ์ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพผู้พิกำรต ำบลบ่อโพธิ์ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพผู้ด้อยโอกำสต ำบลบ่อโพธิ์ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ

โครงกำร “อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตำมหลักกำร 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร “อปท. โปร่งใส 

ค่ำใชส้อย 155,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน
งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ชมุชน 155,000 บำท

งบด ำเนินงำน 155,000 บำท

โครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำร

โครงกำร “บ้ำนเรือนน่ำอยู ่หมู่บ้ำนสะอำด” 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร “บ้ำนเรือนน่ำอยู่ 

ค่ำใชส้อย 60,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งำนก ำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 60,000 บำท
งบด ำเนินงำน 60,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์ อบต.บ่อโพธิ์ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณภำยใน

ค่ำใชส้อย 20,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งำนสวนสำธำรณะ 20,000 บำท
งบด ำเนินงำน 20,000 บำท

อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 12 บ้ำนใหม่อนำมัย 77,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคอ ำเภอนครไทย 

อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 12 บ้ำนใหม่อนำมัย 79,300 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคอ ำเภอนครไทย 

อุดหนุนขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโพธิ์ 336,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคอ ำเภอนครไทย 

เงนิอุดหนุน 492,900 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวต ำบลบ่อโพธิ์ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่ง

ค่ำใชส้อย 30,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว 30,000 บำท
งบด ำเนินงำน 30,000 บำท

โครงกำรสืบสำนวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญำท้องถิน่ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนวฒันธรรมประเพณี

โครงกำรจัดงำนประเพณีล้ำงบ่อเกลือ 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรประเพณี

โครงกำรจัดงำนประเพณีปักธงชัย 200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีปักธงชัย 

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอำยุต ำบลบ่อโพธิ์ 70,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกิจกรรม

ค่ำใชส้อย 305,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 305,000 บำท
งบด ำเนินงำน 305,000 บำท

โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ 80,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วม

โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียนต ำบลบ่อโพธิ์ 40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียน

ค่ำใชส้อย 120,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งำนกีฬำและนันทนำกำร 120,000 บำท
งบด ำเนินงำน 120,000 บำท

อุดหนุนอ ำเภอนครไทย "กำรจัดงำนรัฐพิธ/ีงำนเฉลิมพระเกียรติ" 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอนครไทย ในกำรด ำเนินกำรจัดงำน

เงนิอุดหนุน 15,000 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 15,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 15,000 บำท

โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพกำรท ำขนมแก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำนต ำบลบ่อ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ

โครงกำรอบรมและรณรงค์ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและรณรงค์ป้องกัน
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รวมงบลงทุน 668,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 210,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำหอประปำหมู่บ้ำน  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ เช่น สี แปรงทำสี
ค่ำสำธำรณปูโภค 210,000 บำท

ค่ำวัสดุ 50,000 บำท
วสัดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

แผนงำนกำรพำณชิย์
งำนกิจกำรประปำ 928,000 บำท

งบด ำเนินงำน 260,000 บำท

วำงท่อส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร หมู่ที่ 8 บ้ำนป่ำบง สำยล ำน้ ำยำว 266,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรสำยล ำน้ ำยำว

ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสรำ้ง 266,000 บำท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
งบลงทุน 266,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรท้องถิน่อำสำ ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ "จิตอำสำ สร้ำงป่ำ 20,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท
ค่ำใชส้อย 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกำรเกษตร  ประเภทวสัดุคงทน  
งำนอนุรกัษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 316,000 บำท

ค่ำวัสดุ 20,000 บำท
วสัดุกำรเกษตร 20,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม “โครงกำรสนับสนุนศูนย์บริกำรและ

โครงกำรพัฒนำเกษตรยัง่ยืนด้วยจุลินทรีย์และสมุนไพรท้องถิน่ 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำเกษตรยัง่ยืน

ค่ำใชส้อย 30,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันทีพ่มิพ ์: 12/5/2564  17:20:34

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงำนส่วนท้องถิน่ 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (กบท.) 218,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ
เงินช่วยพิเศษ 5,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 126,200 บำท

ส ำรองจ่ำย 110,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วน ในกรณี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของต ำบลบ่อโพธิ ์

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 3,552,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำรของต ำบลบ่อโพธิ์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 10,155,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุของต ำบลบ่อโพธิ ์

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัติ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ

งบกลำง 14,398,200 บำท
งบกลำง 14,398,200 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 14,398,200 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ ำ
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ในระบบประปำหมู่บ้ำน 150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ ำ
ขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ ำและตู้ควบคุมน้ ำบำดำล 258,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
ขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ ำและตู้ควบคุมน้ ำบำดำล 260,000 บำท

ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสรำ้ง 668,000 บำท


