
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 800,000

ค่าชําระดอกเบีย 676,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 20,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

95,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,965,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

540,000

สํารองจ่าย 920,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,300,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 800,000

ค่าชําระดอกเบีย 676,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 20,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

95,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,965,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

540,000

สํารองจ่าย 920,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,300,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 216,000 766,000 324,000 864,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 24,000 24,000 36,000 96,000

เงินเดือนพนักงาน 330,000 1,250,000 778,900 1,450,000 301,000 5,300,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 520,000 190,000

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 60,000 60,000 282,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 90,000 10,000 35,000 106,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 120,000 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 30,000 20,000 5,000 5,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 9,000 10,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยสําหรับ
อาคารสถานที บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

120,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สําหรับอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบล
หนองโพ

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,494,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 96,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 216,000

เงินเดือนพนักงาน 9,409,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 952,400

เงินประจําตําแหน่ง 480,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 246,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

ค่าเช่าบ้าน 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 319,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยสําหรับ
อาคารสถานที บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

120,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สําหรับอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบล
หนองโพ

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการและ
อืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
กําจัดขยะมูลฝอย ค่า
จ้างเหมาแรงงานกําจัด
วัชพืช ค่าจ้างเหมาลอก
ท่อระบายนํา-คูคลอง
ระบายนํา ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล

1,100,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานเป็นภารโรง 
ทําหน้าทีเปิด-ปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองโพ

94,000

ค่าจ้างเหมาและบริการ
อืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานกําจัดวัชพืช 
และงานปรับปรุงถนน
สายซอย

500,000

ค่าใช้จ่ายในการการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ
งาน เผยแพร่ข่าวสาร 
ผลงาน นโยบายของ
เทศบาล

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคาร บ้านเรือน
และทีรองรับรับขยะมูล
ฝอยในชุมชน งานขน
ถ่ายขยะมูลฝอย งาน
ดูแลรักษาความสะอาด

500,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
งานรับ-ส่งเอกสารให้
แก่หน่วยงานทังภายใน
และภายนอก งานรับ
เรืองร้องทุกข์ ร้อง
เรียน งานติดต่อและ
อํานวยความสะดวกใน
เรืองต่างๆ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการและ
อืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
กําจัดขยะมูลฝอย ค่า
จ้างเหมาแรงงานกําจัด
วัชพืช ค่าจ้างเหมาลอก
ท่อระบายนํา-คูคลอง
ระบายนํา ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล

1,100,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานเป็นภารโรง 
ทําหน้าทีเปิด-ปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองโพ

94,000

ค่าจ้างเหมาและบริการ
อืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานกําจัดวัชพืช 
และงานปรับปรุงถนน
สายซอย

500,000

ค่าใช้จ่ายในการการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ
งาน เผยแพร่ข่าวสาร 
ผลงาน นโยบายของ
เทศบาล

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคาร บ้านเรือน
และทีรองรับรับขยะมูล
ฝอยในชุมชน งานขน
ถ่ายขยะมูลฝอย งาน
ดูแลรักษาความสะอาด

500,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
งานรับ-ส่งเอกสารให้
แก่หน่วยงานทังภายใน
และภายนอก งานรับ
เรืองร้องทุกข์ ร้อง
เรียน งานติดต่อและ
อํานวยความสะดวกใน
เรืองต่างๆ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
งานสารบรรณ งาน
เลขานุการ งานประชุม
พนักงาน งานจัดทําคํา
สังและประกาศงาน
ตรวจสอบและแสดง
รายการเกียวกับ
เอกสารสําคัญของทาง
ราชการ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
ดูแลรักษาความสะอาด
ในสํานักงานเทศบาล 
ดูแลรักษาความสะอาด

160,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยธุรการ ทํา
หน้าทีเกียวกับงาน
เอกสาร งานสารบรรณ 
งานเลขานุการ งาน
ประชุมกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
รับผิดชอบช่วยเหลือครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กเกียวกับการอบรม
เลียงดู

270,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
เพือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานสํานักปลัด
เทศบาล เช่น บันทึก
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ บันทึก
ข้อมูลเพือรายงาน
หน่วยงานต่างๆ

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
งานสารบรรณ งาน
เลขานุการ งานประชุม
พนักงาน งานจัดทําคํา
สังและประกาศงาน
ตรวจสอบและแสดง
รายการเกียวกับ
เอกสารสําคัญของทาง
ราชการ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน 
ดูแลรักษาความสะอาด
ในสํานักงานเทศบาล 
ดูแลรักษาความสะอาด

160,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยธุรการ ทํา
หน้าทีเกียวกับงาน
เอกสาร งานสารบรรณ 
งานเลขานุการ งาน
ประชุมกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
รับผิดชอบช่วยเหลือครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กเกียวกับการอบรม
เลียงดู

270,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
เพือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานสํานักปลัด
เทศบาล เช่น บันทึก
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ บันทึก
ข้อมูลเพือรายงาน
หน่วยงานต่างๆ

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างจัดทําป้าย
คําขวัญและป้าย
รณรงค์ต่างๆ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ เป็นต้น

20,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส งานจัดทําแผน
ชุมชน

90,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลในการจัด
เตรียมและอํานวย
ความสะดวก การตัด
ต้นไม้ กิงไม้

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างจัดทําป้าย
คําขวัญและป้าย
รณรงค์ต่างๆ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ เป็นต้น

20,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส งานจัดทําแผน
ชุมชน

90,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลในการจัด
เตรียมและอํานวย
ความสะดวก การตัด
ต้นไม้ กิงไม้

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการปรับปรุง
ระบบงานแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการ 
เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์

10,000

เพือจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่

10,000

เพือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บเล่มหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่า
โฆาณาและเพยแพร่

30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 290,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

แข่งขันกีฬาเปตองของ
ผู้สูงอายุ 30,000

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผสานสายใยของครอบ
ครัว เทศบาลตําบล
หนองโพ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการปรับปรุง
ระบบงานแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการ 
เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์

10,000

เพือจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่

10,000

เพือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บเล่มหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่า
โฆาณาและเพยแพร่

30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 295,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

แข่งขันกีฬาเปตองของ
ผู้สูงอายุ 30,000

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผสานสายใยของครอบ
ครัว เทศบาลตําบล
หนองโพ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผู้สูงวัยใสใจเทคโนโลยี 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ครอบครัว และต่อต้าน
การค้ามนุษย์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เรียนรู้และปรับเปลียน
พฤติกรรมการเคลือน
ไหวของผู้สูงวัย ร่วม
กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกียวกับ
ภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเพือสร้าง
รายได้ (การเพ้นท์เสือ
ด้วยสีอะครีลลิค) ของ
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ 
 ร่วมกับสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
หนองโพ โรงเรียน
หนองโพวิทยา และ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

20,000

ค่าใช้จ่ายในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผู้สูงวัยใสใจเทคโนโลยี 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ครอบครัว และต่อต้าน
การค้ามนุษย์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เรียนรู้และปรับเปลียน
พฤติกรรมการเคลือน
ไหวของผู้สูงวัย ร่วม
กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกียวกับ
ภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเพือสร้าง
รายได้ (การเพ้นท์เสือ
ด้วยสีอะครีลลิค) ของ
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ 
 ร่วมกับสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
หนองโพ โรงเรียน
หนองโพวิทยา และ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

20,000

ค่าใช้จ่ายในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงความจง
รักภักดี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ กีฬาภายใน
หน่วยงานในอําเภอ
โพธาราม และการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติด และ
กีฬาระหว่างชุมชน

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความ
สุขอย่างยังยืน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
หนองโพ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงความจง
รักภักดี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ กีฬาภายใน
หน่วยงานในอําเภอ
โพธาราม และการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติด และ
กีฬาระหว่างชุมชน

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความ
สุขอย่างยังยืน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
หนองโพ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถินสําหรับเด็กและ
เยาสวชนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

15,000 10,000 50,000 90,000 5,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาคมระดับชุมชน
และประชาคมระดับ
ตําบล เพือทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
และจัดทําแผนชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง และการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตัง
ทีมีประสิทธิภาพ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถินสําหรับเด็กและ
เยาสวชนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

270,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาคมระดับชุมชน
และประชาคมระดับ
ตําบล เพือทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
และจัดทําแผนชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง และการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตัง
ทีมีประสิทธิภาพ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมการทําดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินญีปุ่น
ของคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ให้ความ
รู้เรืองโรคเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เกียวกับสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและให้ความรู้
การตังครรภ์ไม่พร้อม
ของเด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลตําบล
หนองโพ ร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลหนองโพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ (หลักสูตรการ
ทําขนมไทย) ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาชีพ (ขนมจีน
และซาลาเปา) ของสตรี
ในเขตเทศบาลตําบล
หนองโพ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมการทําดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินญีปุ่น
ของคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ให้ความ
รู้เรืองโรคเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เกียวกับสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและให้ความรู้
การตังครรภ์ไม่พร้อม
ของเด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลตําบล
หนองโพ ร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลหนองโพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ (หลักสูตรการ
ทําขนมไทย) ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาชีพ (ขนมจีน
และซาลาเปา) ของสตรี
ในเขตเทศบาลตําบล
หนองโพ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส
. ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการออกกําลังกาย
สําหรับผู้สูงอายุด้วย
ยางยืด ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสุขภาพกาย-ใจ 
ของผู้สูงอายุด้วยการ
เต้นลีลาศ ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
การจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพืนฐานในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส
. ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการออกกําลังกาย
สําหรับผู้สูงอายุด้วย
ยางยืด ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสุขภาพกาย-ใจ 
ของผู้สูงอายุด้วยการ
เต้นลีลาศ ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
การจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพืนฐานในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน
ตําบลหนองโพของผู้สูง
อายุ ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการให้
ความรู้สมุนไพรพืน
บ้านของผู้สูงอายุ ร่วม
กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมการรํา
ไท – ยวน ของผู้สูงอายุ 
 ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
กลุ่มเสียงต่างๆ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและคนพิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ให้ความรู้เกียวกับ
โภชนาการในผู้สูงอายุ 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน
ตําบลหนองโพของผู้สูง
อายุ ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการให้
ความรู้สมุนไพรพืน
บ้านของผู้สูงอายุ ร่วม
กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโพ 
และชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมการรํา
ไท – ยวน ของผู้สูงอายุ 
 ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
กลุ่มเสียงต่างๆ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและคนพิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ให้ความรู้เกียวกับ
โภชนาการในผู้สูงอายุ 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล
หนองโพ และชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
หนองโพ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพือเพิม
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

200,000

ค่าใช้จ่ายในวัน
เทศบาล 24 เมษายน 10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังนายก
เทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล ตามที
คณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณี
อืนๆ)

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการชุมชนและผู้
นําท้องถินในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาลตําบล
หนองโพ และกลุ่มสตรี
ตําบลหนองโพ

200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) ค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพือเพิม
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

200,000

ค่าใช้จ่ายในวัน
เทศบาล 24 เมษายน 10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังนายก
เทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล ตามที
คณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณี
อืนๆ)

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการชุมชนและผู้
นําท้องถินในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาลตําบล
หนองโพ และกลุ่มสตรี
ตําบลหนองโพ

200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) ค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

30,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่าเครืองแบบนักเรียน

21,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่าหนังสือเรียน

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

370,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 280,000 40,000 60,000 60,000 150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 140,000 20,000 2,000 30,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

30,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่าเครืองแบบนักเรียน

21,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่าหนังสือเรียน

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

370,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 595,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 247,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 40,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 5,000 13,000 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 660,000 50,000 5,000 60,000 110,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 155,000 5,000 35,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 60,000 10,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,000

วัสดุการเกษตร 60,000 10,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 10,000 30,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 60,000 230,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 5,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 80,000 15,000 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 4,000

ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 2,400

เครืองโทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน 2,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ 4,800

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต 8,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 138,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 885,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 285,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,000

วัสดุการเกษตร 90,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุสํานักงาน 330,000

วัสดุอืน 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 65,000

ค่าไฟฟ้า 805,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 55,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 4,000

ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 2,400

เครืองโทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน 2,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ 4,800

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต 8,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ แบบ
ประมวลผล แบบที 
1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟขนาด 800 VA 5,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล

21,000

เครืองพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
กระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ของกองช่าง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ แบบ
ประมวลผล แบบที 
1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟขนาด 800 VA 5,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล

21,000

เครืองพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
กระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ของกองช่าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ของกองสาธารณสุขฯ

100,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกนํา รถดับเพลิง 
ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ของสํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
ยนต์ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ของกอง
ช่าง

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 59,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงขยายถนน
ลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) 
พร้อมท่อระบายนํา 
ถนนสายเทศบาลซอย 
9 บ้านกลาง หมู่ที 4 
ตําบลหนองโพ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ของกองสาธารณสุขฯ

100,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกนํา รถดับเพลิง 
ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ของสํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
ยนต์ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ของกอง
ช่าง

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 59,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงขยายถนน
ลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) 
พร้อมท่อระบายนํา 
ถนนสายเทศบาลซอย 
9 บ้านกลาง หมู่ที 4 
ตําบลหนองโพ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงขยายถนน
ลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) 
พร้อมฝาบ่อพัก ถนน
สายจากบ้านหมอทวิน 
มีมาลัย ถึง ศาลา อสม. 
หมู่ที 2 ตําบลหนองโพ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

720,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของกองช่าง

113,960

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของสํานักปลัด
เทศบาล

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที 6 
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโพ

1,600,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน “ท่อง
เทียวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ปี 2561” 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงขยายถนน
ลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) 
พร้อมฝาบ่อพัก ถนน
สายจากบ้านหมอทวิน 
มีมาลัย ถึง ศาลา อสม. 
หมู่ที 2 ตําบลหนองโพ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

720,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของกองช่าง

113,960

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของสํานักปลัด
เทศบาล

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที 6 
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโพ

1,600,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน “ท่อง
เทียวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ปี 2561” 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

30,000

รวม 12,306,000 645,000 1,450,000 7,166,960 2,133,700 6,845,100 1,643,000 13,810,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

30,000

รวม 46,000,000
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