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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 
 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ วันท่ี ....กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงินดังนี้ 
 ณ วันท่ี .................................................พ.ศ. .... 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ……………………………  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  4,014,010.12  บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม   3,178,307.55  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน .....................โครงการ   
  รวม ……………………… บาท 
 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน …………… โครงการ   
  รวม ………………………… บาท 
    ๑.๒ เงินกูคงคาง   ๑๖,๔๖๐,๐๐๐   บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  26,078,467.25   บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร           148,604.90   บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต        288,904.40   บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน          134,417.24   บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                 -          บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            67,715        บาท 
 หมวดรายไดจากทุน                   -            บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      12,803,601.71   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      12,635,224        บาท 
 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   43,647,933   บาท 
    (3) รายจายจริง   จํานวน  24,656,790.78   บาท  ประกอบดวย 
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 งบกลาง                3,612,088.63  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)               7,792,731      บาท 
 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ,หมวดคาสาธารณูปโภค) 8,272,170.15  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)      2,795,901  บาท 
 งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน)        …………-……….. บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       2,183,900   บาท 
    (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     26,594,356 บาท 
    (5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน          590,000 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
หมวดภาษีอากร 195,604.00 168,055.00 153,200.00 
  1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 24,555.00 30,587.00 25,000.00 
  2. ภาษีบํารุงทองท่ี 119,017.00 133,588.00 125,000.00 
  3. ภาษีปาย 42,032.00 3,480.00 3,000.00 
  4. อากรการฆาสัตว - 100.00 100.00 
  ๕. อากรรังนกอีแอน - 100.00 100.00 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 288,904.40 ๑๘๗,๓๐๐.00 182,000.00 
  1. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและ 
     จําหนายเนื้อสัตว 

- 100.00 100.00 

  2. คาธรรมเนียมประทับตรารับรองให 
     จําหนายเนื้อสัตว 

- 100.00 100.00 

  ๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขาย 
      สุรา 

- 100.00 100.00 

  ๔. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน - 100.00 100.00 
  ๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอด 
     ยานยนต 

- 100.00 100.00 

  ๖. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 894.00 1,๕00.00 1,500.00 
  ๗. คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 136,095.๐๐ 1๓๐,๐๐๐.๐๐ 130,000.00 
  ๘. คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - 100.00 100.00 
  ๙. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ 
      แจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

- 100.00 100.00 

  ๑๐. คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปน 
        สถาน 

- 100.00 100.00 

  1๑. คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน 
        ประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 

- 100.00 100.00 

  ๑๒. คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร - 100.00 100.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
  ๑๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน 

  100.00 

  ๑๔. คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ไบรับรองการ
ฉีดวัคซีน 

   

  ๑๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา - 100.00 100.00 
  ๑๖. คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําสัตว - 100.00 100.00 
  ๑๗. คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมี 
        สิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 100.00 100.00 

  1๘. คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํา 
         รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 100.00 100.00 

  1๙. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู 
        ควบคุม 

- 100.00 100.00 

  ๒๐. คาธรรมใบอนุญาตเปนผูควบคุม - 100.00 100.00 
  ๒๑. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู 
         รับจางใหบริการ 

- 100.00 100.00 

  ๒๒. คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ - 100.00 100.00 
  ๒๓. คาธรรมเนียมการแพทย - 100.00 100.00 
  ๒๔. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและ 
         รักษาคุณภาพสิงแวดลอมแหงชาติ 

- 100.00 100.00 

  ๒๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย - 100.00 100.00 
  ๒๖. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําท้ิง - 100.00 100.00 
  ๒๗. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 650.00 1,300.00 1,000.00 
  ๒๘. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 48,069.70 1,300.00 1,500.00 
  ๒๙. คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายการจัด 
        ระเบียบจอดยานยนต 

- 100.00 100.00 

  ๓๐. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก - 100.00 100.00 
  ๓๑. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกัน 
         และระงับอัคคีภัย 

- 100.00 100.00 

  ๓๒. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความ 
         สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  
         ของบานเมือง 

- 100.00 100.00 

  ๓๓. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียน 
         ราษฎร 

- 100.00 100.00 

  ๓๔. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตร 
         ประจําตัวประชาชน 

- 
100.00 

100.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
  ๓๕. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข - 100.00 100.00 
  ๓๖. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัข 
        บา 

- 
100.00 

100.00 

  ๓๗. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับ 
         ทองถ่ิน 

- 100.00 100.00 

  ๓๘. คาปรับการผิดสัญญา 71,760.๐๐ 20,000.00 16,900.00 
  ๓๙. คาปรับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. 
         ทะเบียนพาณิชย 

- 100.00 100.00 

  ๔๐. คาปรับอ่ืนๆ - 100.00 100.00 
  ๔๑. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่ง 
         ปฏิกูล มูลฝอย 

- 100.00 100.00 

  ๔๒. คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
         หรือมูลฝอย 

- 100.00 100.00 

  ๔๓. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 
         กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

19,000.00 

 
28,000.00 25,000.00 

  ๔๔. คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย 
         อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว  
         หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตาราง 
         เมตร 

- 100.00 100.00 

  ๔๕. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ 
         ในทางสาธารณะ 

- 100.00 100.00 

  ๔๖. คาใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดเอกชน - 100.00 100.00 
  ๔๗. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,406.00 100.00 2,000.00 
  ๔๘. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช 
         เครื่องขยายเสียง 

20.00 
 

1,๐00.00 100.00 

  ๔๙. คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 9.70 100.00 100.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 134,417.24 ๙๕,๕๐๐ 120,500.00 
   ๑. คาเชาท่ีดิน - 100.00 100.00 
   ๒. คาเชาหรือบริการสถานท่ี - 100.00 100.00 
   3. ดอกเบี้ย 134,417.24 95,000.00 120,000.00 
   ๔. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ - 100.00 100.00 
   ๕. คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - 100.00 100.00 
   ๖. รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ - 100.00 100.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - ๓00.00 300.00 
   1. เงินชวยเหลือจากการประปา - -  
   ๒. เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล - -  
   ๓. เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะ 
       การ 

- -  

   ๔. รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ 
       สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย 

- 100.00 100.00 

   ๕. เงินชวยเหลือกิจการโรงแรม - -  
   ๖. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - 100.00 100.00 
   ๗. รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ - 100.00 100.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 67,715.00 ๒๖๘,๖๐๐ 212,600.00 
   ๑. คาจําหนายเวชภัณฑ - 100.00 100.00 
   ๒. คาจําหนายเศษของ - 100.00 100.00 
   ๓. เงินท่ีมีผูอุทิศให - 100.00 100.00 
   ๔. คาขายแบบแปลน 66,300.๐๐ 256,000.00 200,000.00 
   ๕. คาเขียนแบบแปลน - 100.00 100.00 
   ๖. คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง ๔.๐๐ 100.00 100.00 
   ๗. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร ๑๐1.๐๐ 100.00 100.00 
   ๘. คาสมัครสมาชิกหองสมุด - -  
   ๙. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,310.๐๐ 12,000.00 12,000.00 
หมวดรายไดจากทุน - 10,๑00.00 10,100.00 
   ๑. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - 10,000.00 10,000.00 
   ๒. รายไดจากทุนอ่ืนๆ - ๑๐๐.๐๐ 100.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร 12,803,601.71 ๑๓,790,0๐๐.๐๐ 16,542,843.00 
   ๑. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน - 100.00 100.00 
   ๒. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน 5,795,456.94 ๔,6๕๐,๑00.00 6,000,000.00 
   ๓. ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวล 
       รัษฎากร ๕ % 

- 100.00 100.00 

   ๔. ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑ ใน ๙  3,037,877.80 3,1๐๐,๐00.00 3,500,000.00 
   ๕. ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 20,000.00 400,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
   ๖. ภาษีสุรา 1,196,768.78 2,1๐๐,๐00.00 2,200,843.00 
   ๗. ภาษีสรรพสามิต 2,085,280.72 3,1๐๐,000.00 3,200,000.00 
   ๘. ภาษีการพนัน 720.00 ๒,000.00 1,000.00 
   ๙. ภาษียาสูบ - 100.00 100.00 
   ๑๐. อากรประมง - 100.00 100.00 
   ๑๑. คาภาคหลวง - 100.00 100.00 
   ๑๒. คาภาคหลวงแร 26,208.01 22,900.00 40,000.00 
   ๑๓. คาภาคหลวงปโตเลียม 270,766.46 ๓9๐,000.00 450,000.00 
   ๑๔. เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยาน 
         แหงชาต ิ

- 100.00 100.00 

   ๑๕. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ 
         กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

390,523.00 ๔04,000.00     750,000.00 

   ๑๖. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร 
         ประมง 

- 100.00 100.00 

   ๑๗. คาธรรมเนียมน้ําบาดาล - 100.00 100.00 
   ๑๘. คาธรรมเนียมสนามบิน(ยังไมมี 
         กฎหมายรองรับ) 

- 100.00 100.00 

   ๑๙. ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ - 100.00 100.00 
หมวดเงินอุดหนุน  ๑7,169,660.๐๐ 19,700,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป(ช่ือการจัดสรรจะ
เปล่ียนแปลงตามนโยบายของ สกถ.) 

12,635,224.00 ๑7,168,66๐.๐๐ 19,700,000.00 

   ๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ อปท.ท่ีมีการ 
       บริหารจัดการท่ีดี 

- ๕0,000 100,000.00 

   ๒. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการดําเนินการ 
       ตามอํานาจหนาท่ี และภารกิจถายโอน 
       เลือกทํา(อาหารเสริมนม,อาหารกลางวัน, 
       สนับสนุนการบริการสาธารณสุข,เบี้ยยังชีพ 
       ผูปวยเอดส,สงเสริมศักยภาพการจัด 
       การศึกษาของทองถ่ินฯลฯ) 

12,635,224.00 ๑4,637,580.00 16,500,000.00 

   ๓. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัด 
       การศึกษา(เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

- 2,482,080.๐๐ 3,100,000    

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค - -  
   ๑. เงินอุดหนุนวัตถุประสงคดานการศึกษา - -  
   ๒. เงินอุดหนุนระบุประสงคจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน Reserve Revenue  

- -  
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

 

2.2 รายจาย 
 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
 ป ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
 ป ๒๕๕๗ 

จายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 3,612,088.63 2,876,960 3,339,786 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาจางชั่วคราว) 

7,792,731 11,997,420 14,770,020 

    งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)   

8,272,170.15 9,724,120 9,755,140 

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 

2,795,901 4,832,900 5,917,597 

    งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน) - - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 2,183,900 2,346,600 3,139,000 

รวมจายจากงบประมาณ 24,656,790.78 31,778,000 36,921,543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

สวนท่ี 2 
 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย        จังหวัดขอนแกน 
 

 

  
 



 

 

 

9 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของ เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป 14,665,700 
    แผนงานบริหารท่ัวไป 14,425,700 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม 18,648,057 
    แผนงานการศึกษา 9,724,100 
    แผนงานสาธารณสุข 562,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห - 
    แผนงานเคหะและชุมชน 7,147,957 
    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 715,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 499,000 
ดานการเศรษฐกิจ 268,000 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 268,000 
    แผนงานการพาณิชย - 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน 3,339,786 
    แผนงานงบกลาง 3,339,786 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,921,543 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

  อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 
 

งบกลาง 

งบ                        งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง  3,339,786 
    งบกลาง     3,049,786  
    บําเหน็จ/บํานาญ ๒90,000  

รวม 3,339,786 3,339,786 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                              แผนงานบริหารท่ัวไป 

งบ                       งาน งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 8,505,760 1,607,940 10,113,700 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640   
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,881,120 1,607,940  
งบดําเนินงาน 2,460,000 470,000 2,930,000 
    คาตอบแทน 345,000 70,000  
    คาใชสอย 1,005,000 270,000  
    คาวัสด ุ 505,000 130,000  
    คาสาธารณูปโภค 605,000 -  
งบลงทุน 1,162,000 190,000 1,352,000 
    คาครุภัณฑ 962,000 190,000  
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 200,000 -  
งบรายจายอ่ืน - -  
    รายจายอ่ืน     - -  
งบเงินอุดหนุน 30,000 - 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 -  

รวม 12,157,760 2,267,940 14,425,700 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                                             แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบ                       งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

รวม 

งบดําเนินงาน 240,000 240,000 
    คาตอบแทน -  
    คาใชสอย 210,000  
    คาวัสด ุ 30,000  
    คาสาธารณูปโภค -  

รวม 240,000 240,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                                             แผนงานสาธารณสุข 

งบ                       งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

รวม 

งบดําเนินงาน 452,000 452,000 
    คาตอบแทน 432,000  
    คาใชสอย -  
    คาวัสด ุ 20,000  
    คาสาธารณูปโภค -  
งบเงินอุดหนุน 110,000 110,000 
    เงินอุดหนุน 110,000  

รวม 562,000 562,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                                             แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งบ                       งาน งานสงเสริมสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน 

รวม 

งบดําเนินงาน 365,000 365,000 
    คาตอบแทน -  
    คาใชสอย 365,000  
    คาวัสด ุ -  
    คาสาธารณูปโภค -  
งบเงินอุดหนุน 350,000 350,000 
    เงินอุดหนุน 350,000  

รวม 715,000 715,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ                       งาน งานสงเสริมสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 

งบดําเนินงาน 90,000 - 90,000 
    คาตอบแทน - -  
    คาใชสอย 90,000 -  
    คาวัสด ุ - -  
    คาสาธารณูปโภค - -  
งบเงินอุดหนุน 259,000 150,000 409,000 
    เงินอุดหนุน 259,000 150,000  

รวม 349,000 150,000 499,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                              แผนงานการศึกษา 

งบ                       งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 3,080,960 - 3,080,960 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - -  
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,080,960 -  
งบดําเนินงาน 820,000 3,433,140 4,253,140 
    คาตอบแทน 40,000 -  
    คาใชสอย 780,000 1,792,200  
    คาวัสด ุ - 1,640,940  
    คาสาธารณูปโภค - -  
งบลงทุน - 250,000 250,000 
    คาครุภัณฑ - 50,000  
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 200,000  
งบรายจายอ่ืน - -  
    รายจายอ่ืน     - -  
งบเงินอุดหนุน - 2,140,000 2,140,000 
    เงินอุดหนุน - 2,140,000  

รวม 3,900,960 5,823,140 9,724,100 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

                              แผนเคหะและชุมชน 

งบ                       งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟาถนน งานบําบัดน้ําเสีย งานอนุรักษแหลง
น้ําและปาไม 

รวม 

งบบุคลากร 1,575,360 - - - 1,575,360 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -  
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,575360 - - -  
งบดําเนินงาน 1,425,000 - - - 1,425,000 
    คาตอบแทน 50,000 - - -  
    คาใชสอย 730,000 - - -  
    คาวัสด ุ 645,000 - - -  
    คาสาธารณูปโภค - - - -  
งบลงทุน 351,400 3,226,450 469,747 268,000 4,315,597 
    คาครุภัณฑ 251,400 - - -  
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 100,000 3,226,450 469,747 268,000  
งบรายจายอ่ืน - - - -  
    รายจายอ่ืน     - - - -  
งบเงินอุดหนุน 100,000 - - - 100,000 
    เงินอุดหนุน 100,000 - - -  

รวม 3,451,760 3,226,450 469,747 268,000 7,415,957 





 

 

 

18 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๕  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของ 
สภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ขอ 2 เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เปนจํานวนรวม       

ท้ังสิ้น 36,921,543 บาท  

 ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  36,921,543   บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป 14,665,700 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,425,700 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม 18,648,057 
    แผนงานการศึกษา 9,724,100 
    แผนงานสาธารณสุข 562,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห - 
    แผนงานเคหะและชุมชน 7,147,957 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 715,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 499,000 
ดานการเศรษฐกิจ 268,000 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 268,000 
    แผนงานการพาณิชย - 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน 3,339,786 
    งบกลาง 3,339,786 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,921,543 
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 ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไชย ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไชย มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๓๐    เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
 
       (ลงนาม)  
        (นางอุนเรือน  สามหมอ) 
                นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไชย 
 
  อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)  
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รายงานประมาณการรายรบั 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 

ยอดตาง  
(%) ป ๒๕๕๗ 

หมวดภาษีอากร       
  1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 188,508 19,070 23,301 24,555 1.78 25,000 
  2. ภาษีบํารุงทองท่ี 92,822.93 111,562.39 116,346.15 119,017.90 4.78 125,000 
  3. ภาษีปาย 1,270 3,070 2,040 5,032 -67.73 3,000 
  4. อากรการฆาสัตว - - - -  100 
  ๕. อากรรังนกอีแอน - - - -  100 

รวมหมวดภาษีอากร 282,600.93 133,702.39 141,687.15 148,604.49 2.99 153,200 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต       
  1. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและ 
     จําหนายเนื้อสัตว 

- - - - 100 100 

  2. คาธรรมเนียมประทับตรารับรองให 
     จําหนายเนื้อสัตว 

- - - - 100 100 

  ๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขาย 
      สุรา 

- - - - 100 100 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 
ยอดตาง  

(%) ป ๒๕๕๗ 

  ๔. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน - - - - 100 100 
  ๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต - - - - 100 100 
  ๖. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  0125 1,090 990 1,220 894 40.40 1,500 
  ๗. คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 105,640 127,860 129,365 136,095 -4.68 130,000 
  ๘. คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - - - - 100 100 
  ๙. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจงสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

- - - - 100 100 

  ๑๐. คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน - - - - 100 100 
  1๑. คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการ
โฆษณา 

- - - - 100 100 

  ๑๒. คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร - - - - 100 100 
  ๑๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน - - - - 100 100 
  ๑๔. คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน - - - - - - 
  ๑๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา - - - - 100 100 
  ๑๖. คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําสัตว - - - - 100 100 
  ๑๗. คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

- - - - 100 100 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 
ยอดตาง  

(%) ป ๒๕๕๗ 

  1๘. คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม - - - - 100 100 
  1๙. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม - - - - 100 100 
  ๒๐. คาธรรมใบอนุญาตเปนผูควบคุม - - - - 100 100 
  ๒๑. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ - - - - 100 100 
  ๒๒. คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ - - - - 100 100 
  ๒๓. คาธรรมเนียมการแพทย - - - - 100 100 
  ๒๔. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอม
แหงชาติ 

- - - - 100 100 

  ๒๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย - - - - 100 100 
  ๒๖. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําท้ิง - - - - 100 100 
  ๒๗. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย - - 650 - 100 1,000 
  ๒๘. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ - - 58,069.70 - 100 1,500 
  ๒๙. คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต - - - - 100 100 
  ๓๐. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - - 100 100 
  ๓๑. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย - - - - 100 100 
  ๓๒. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย ของบานเมือง 

- - - - 100 100 

  ๓๓. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - - - - 100 100 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 
ยอดตาง  

(%) ป ๒๕๕๗ 

  ๓๔. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน - - - - 100 100 
  ๓๕. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข - - - - 100 100 
  ๓๖. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา - - - - 100 100 
  ๓๗. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน - - - - 100 100 
  ๓๘. คาปรับการผิดสัญญา 3,700 16,142 171,696 71,760 -258.80 16,900 
  ๓๙. คาปรับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย - - - - 100 100 
  ๔๐. คาปรับอ่ืนๆ - - - - 100 100 
  ๔๑. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย - - - - 100 100 
  ๔๒. คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - - 100 100 
  ๔๓. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 18,500 17,700 18,900 19,000 24.00 25,000 
  ๔๔. คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

- - - - 100 100 

  ๔๕. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือในทางสาธารณะ - - - - 100 100 
  ๔๖. คาใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดเอกชน - - - - 100 100 
  ๔๗. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  0146 436 1,485 3,995 2,406 -20.30 2,000 
  ๔๘. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0147 10 110 30 20 80.00 100 
  ๔๙. คาใบอนุญาตอ่ืนๆ - - - 9.70 90.30 100 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 129,376 164,287 383,925.70 230,184.70 -26.47 182,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 
ยอดตาง  

(%) ป ๒๕๕๗ 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       
   ๑. คาเชาท่ีดิน - - - - 100 100 
   ๒. คาเชาหรือบริการสถานท่ี - - - - 100 100 
   3. ดอกเบี้ย 75,930.30 48,360.74 80,901.93 136,667.68 -13.88 120,000 
   ๔. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ - - - - 100 100 
   ๕. คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - - - - 100 100 
   ๖. รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ - - - - 100 100 

รวมรายไดจากทรัพยสิน 75,930.30 48,360.74 80,901.93 136,667.68 -13.41 120,500 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย       
   1. เงินชวยเหลือจากการประปา - - - -   
   ๒. เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล - - - -   
   ๓. เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะการ - - - -   
   ๔. รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย - - - - 100 100 
   ๕. เงินชวยเหลือกิจการโรงแรม - - - - - - 
   ๖. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - 100 100 
   ๗. รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ - - - - 100 100 

รวมรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - 100 300 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 

ยอดตาง  
(%) ป ๒๕๕๗ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       
   ๑. คาจําหนายเวชภัณฑ - - - - 100 100 
   ๒. คาจําหนายเศษของ - - - - 100 100 
   ๓. เงินท่ีมีผูอุทิศให - - - - 100 100 
   ๔. คาขายแบบแปลน 233,000 173,560 25,300 66,300 66.85 200,000 
   ๕. คาเขียนแบบแปลน - - - - 100 100 
   ๖. คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 2 20 4 4 96.00 100 
   ๗. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - 35 10 101 -1.00 100 
   ๘. คาสมัครสมาชิกหองสมุด - - - - - - 
   ๙. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 2,972 5,000 6,872 1,310 89.08 12,000 

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 235,974 178,615 32,186 67,715 68.14 212,600 
หมวดรายไดจากทุน       
   ๑. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - - - - 100 10,000 
   ๒. รายไดจากทุนอ่ืนๆ - - - - 100 100 

รวมรายไดจากทุน - - - - 100 10,100 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 
ยอดตาง  

(%) ป ๒๕๕๗ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. - - - -   
หมวดภาษีจัดสรร - - - -   
   ๑. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน - - - - 100 100 
   ๒. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน 4,274,221.49 5,722,403.05 5,669,766.23 5,795.456.94 3.40 6,000,000 
   ๓. ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ๕ % - - - -  100 

   ๔. ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑ ใน ๙  1,925,214 2,389,347.42 2,752,562.35 3,037,877.80 13.20 3,500,000 
   ๕. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 213,136.20 7,569.78 - - 100 400,000 
   ๖. ภาษีสุรา 923,592.91 1,030,588.45 1,108,452.38 1,196,768.78 45.62 2,200,843 
   ๗. ภาษีสรรพสามิต 1,811,126.61 2,791,207.25 2,671,477.07 2,085,280.72 34.83 3,200,000 
   ๘. ภาษีการพนัน 100 220 200 720 28 1,000 
   ๙. ภาษียาสูบ - - - - 100 100 
   ๑๐. อากรประมง - - - - 100 100 
   ๑๑. คาภาคหลวง - - - - 100 100 
   ๑๒. คาภาคหลวงแร 19,824.27 6,481.42 38,354.76 26,208.01 34.48 40,000 
   ๑๓. คาภาคหลวงปโตเลียม 131,676.86 35,006 73,482.66 270,766.46 39.83 450,000 
   ๑๔. เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยาน แหงชาติ - - - - 100 100 
   ๑๕. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

402,487 141,412 119,180 390,523 47.93 750,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 

ยอด
ตาง  
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

   ๑๖. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง - - - - 100 100 
   ๑๗. คาธรรมเนียมน้ําบาดาล - - - - 100 100 
   ๑๘. คาธรรมเนียมสนามบิน(ยังไมมีกฎหมายรองรับ) - - - - 100 100 
   ๑๙. ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ - - - - 100 100 

รวมภาษีจัดสรร 9,701,379.34 12,124,235.37 12,433,475.45 7,008,144.77 57.64 16,542,843 
หมวดเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป(ช่ือการจัดสรรจะเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายของ สกถ.) 

13,974,610.50 11,879,906 10,078,321 12,635,224 35.8
6 

19,700,000 

   ๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
ด ี

- - - - 100 100,000 

   ๒. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ี และภารกิจถายโอนเลือกทํา(อาหารเสริมนม,อาหาร
กลางวัน,สนับสนุนการบริการสาธารณสุข,เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส,สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ินฯลฯ) 

- - - - 100 16,500,000 

   ๓. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
(เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

- - - - 100 3,100,000 

รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,974,610.50 11,879,906 10,078,321 12,635,224 35.8
6 

19,700,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ 
ยอดตาง  

(%) ป ๒๕๕๗ 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค - - - -  - 
   ๑. เงินอุดหนุนวัตถุประสงคดานการศึกษา 102,080  3,755,823   - 
   ๒. เงินอุดหนุนระบุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน Reserve Revenue  

6,596,000     - 

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 6,698,080  3,755,823   - 
รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท 20,672,690.50 11,879,906 13,834,144 12,635,224 35.86 19,700,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน     ๓6,921,543   บาท     แยกเปน 
 

รายไดจัดเก็บเอง 

๑.หมวดภาษีอากร รวม 153,200 บาท 
๑.๑ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จํานวน 25,000 บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัด 
เก็บไดจริง 
1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี      
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัด 
เก็บไดจริง 
1.3 ภาษีปาย        
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัด 
เก็บไดจริง  
1.4 อากรฆาสัตว          
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัด 
เก็บไดจริง 
1.5 อากรรังนกอีแอน          
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะไดรับจัดสรร 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    
2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.2 คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว    
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา    
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะไดรับจัดสรร 
2.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน   
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะไดรับจัดสรร 
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2.6 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                    
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
2.7 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย       
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.8 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง  
2.9 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ี 
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บ 
ไดมากข้ึน 
2.10 คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน      
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.11 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผน 
ปลิวเพ่ือการโฆษณา   
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.12 คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร   
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.13 คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน           
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.14 คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน       
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.15 คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.16 คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําสัตว         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
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2.17 คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํา 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.18 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผล 
กระทบสิ่งแวดลอม     
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.19 คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.20 คาธรรมใบอนุญาตเปนผูควบคุม          
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.21 คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.22 คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.23 คาธรรมเนียมการแพทย          
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.24 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง
แวดลอมแหงชาติ   
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.25 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.26 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําท้ิง         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
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2.27 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย         
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.28 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ           
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.29 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายการจัดระเบียบ 
จอดยานยนต       
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.30 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.31 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย    
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.32 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ 
ความเปนระเบียบเรียบรอย ของบานเมือง         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.33 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.34 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.35 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข               
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.36 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา           
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา คาดวาจะจัด 
เก็บไดมากข้ึน 
2.37 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน   
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
2.38 คาปรับการผิดสัญญา           
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
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2.39 คาปรับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย   
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัด 
เก็บไดจริง 
2.40 คาปรับอ่ืนๆ            
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.41 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย    
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.42 คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย    
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.43 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอัน 
ตรายตอสุขภาพ      
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
2.44 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถาน 
ท่ีสะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนที   เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร              
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.45 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือในทางสาธารณะ  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.46 คาใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดเอกชน                      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.47 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร     
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
2.48 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
2.49 คาใบอนุญาตอ่ืนๆ           
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
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3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน   
3.1 คาเชาท่ีดิน                
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
3.2 คาเชาหรือบริการสถานท่ี        
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
3.3 ดอกเบี้ย          
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
3.5 คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด       
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
3.6 รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
4. หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย           
4.1 เงินชวยเหลือจากการประปา        
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
4.2 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล       
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
4.3 เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะ       
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
4.4 รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณู 
ปโภคหรือการพาณิชย    
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
4.5 เงินชวยเหลือกิจการโรงแรม        
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
4.6 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
4.7 รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
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5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   
5.1 คาจําหนายเวชภัณฑ               
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
5.2 คาจําหนายเศษของ      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
5.3 เงินท่ีมีผูอุทิศให               
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
5.4 คาขายแบบแปลน      
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
5.5 คาเขียนแบบแปลน      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
5.6 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง       
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
5.7 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร       
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
5.8 คาสมัครสมาชิกหองสมุด        
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
5.9 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ         
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
6. รายไดจากทุน           
6.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
6.2 รายไดจากทุนอ่ืนๆ         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
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๗.รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. หมวดภาษีจัดสรร      
1.1 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน    
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.3 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. เพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวล 
รัษฎากรกร 5 %  
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.4 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9     
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.6 ภาษีสุรา       
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.7 ภาษีสรรพสามิต       
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะจัดเก็บไดจริง 
1.8 ภาษีการพนัน      
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
 1.9 ภาษียาสูบ       
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
1.10 อากรประมง      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง  
1.11 คาภาคหลวง      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะไดรับจัดสรรจริง 
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1.12 คาภาคหลวงแร         
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม        
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
1.14 เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะไดรับจัดสรร 
1.15 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
จัดเก็บไดจริง 
1.16 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะไดรับจัดสรร 
1.17 คาธรรมเนียมน้ําบาดาล        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
ไดรับจัดสรร 
1.18 คาธรรมเนียมสนามบิน(ยังไมมีกฎหมายรองรับ)        
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะไดรับจัดสรร 
1.19 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ         
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวา 
จะไดรับจัดสรร 
๘.รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหเทศบาล     
1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี      
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะ 
ไดรับจัดสรร 
 1.2 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
และภารกิจถายโอน เลือกทํา  
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะได 
รับจัดสรร 
1.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและ
คาจางประจํา) 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
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๙.รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.1 เงินอุดหนุนวัตถุประสงคดานการศึกษา     
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
1.2 เงินอุดหนุนระบุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
Reserve Revenue   
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
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39 
รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เทศบาลตําบลโพธิไ์ชย 

อําเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน 

 รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 

(%) 
ป ๒๕๕๗ 

แผนงานบริหารท่ัวไป       710,000 

งานบริหารท่ัวไป       610,000 

งบดําเนินงาน       610,000 

หมวดคาใชสอย       610,000 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 

      610,000 

๑.โครงการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ในกรณีมีตําแหนงวาง 

- - - 257,152.55 10,000 -2,471.52 10,000 

๒.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (ตรงกับวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคมของทุกป)  เชน จัดนิทรรศการ ทําบุญเลี้ยงพระ 
บําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 

- - - - 10,000 100.00 ๑๐,๐๐๐ 

๓โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําป ๒๕๕๗ เชน 
ของขวัญ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

14,500 - - 10,000 10,000 80.00 ๕๐,๐๐๐ 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

๔.โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาเชาท่ีพัก คาตอบแทน
วิทยากร คาใชจายอ่ืน ๆท่ี เก่ียวของ   

- - 500,00 - 100,000 50.00 2๐๐,๐๐๐ 

๕.โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพสรางความ
เขมแข็งของชุมชน เชน  กลุมสตรีแมบาน  กลุม  อสม.  อป
พร. กํานัน ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  กลุมผูสูงอายุ   กลุม
เยาวชน  กลุมอาชีพตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม 
คาเชา ท่ีพัก คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี 
เก่ียวของ   

- - - - 100,000 50.00 2๐๐,๐๐๐ 

๖.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกตนไม  ใน
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชนวันสิ่งแวดลอมโลก ฯลฯ เชน 
คาพันธุไม  คาใชจายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมรณรงคปลูก
ตนไม 

- - - 15,000 15,000 0 ๑๕,๐๐๐ 

๗.โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกคนพิการ  เชน  
คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  และ
คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของตามโครงการ 

- - - - -  ๒๐,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอด
ตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

๘.โครงการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนาสตรี  ใหมีศักยภาพ 
เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  
และคาใชจาย 

20,000 - - - -  ๒๐,๐๐๐ 

๙.โครงการอบรมลดรายจายเพ่ิมรายไดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย ๑ หมูบาน จํานวน ๓๐ 
ครัวเรือน เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ คาปจจัยการผลิตตางๆ เปนตน 

- - - - -  ๔๐,๐๐๐ 

1๐.โครงการจัดหาชุดเพาะพันธปลาเคลื่อนท่ีและอบรม
การเพาะพันธปลา  

- - - - -  45,000 

รวมหมวดคาใชสอย 34,500 - 50,000 282,152.55 245,000  610,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

งานบริหารงานคลัง       10๐,๐๐๐ 
งบดําเนินงาน       10๐,๐๐๐ 
หมวดคาใชสอย       10๐,๐๐๐ 
ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
๑.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   เพ่ือ
จายเปนคาจาง,คาจางเหมาบริการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   

- - - - 40,000 60.00 10๐,๐๐๐ 

รวมหมวดคาใชสอย       100,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       210,000 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน       210,000 

งบดําเนินงาน       210,000 

หมวดคาใชสอย       210,000 
๑.โครงการฝกอบรมอปพร. เพ่ือจายเปนคาฝกอบรม อป
พร. ประจําป ๒๕๕๗  เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี คาเชา
เหมาอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหร เครื่องดื่ม คา
เอกสาร คาเครื่องแตงกาย และอุปกรณท่ีจําเปนในการ
อบรม ฯลฯ  

- 98,809.55 - 16,400 150,000 81.77 90,000 

2.โครงการฝกทบทวน  อปพร.  เพ่ือจายเปนคาฝกทบทวน   
อปพร. ประจําป ๒๕๕๗  เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี คาเชา
เหมาอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหร เครื่องดื่ม คา
เอกสาร คาเครื่องแตงกาย และอุปกรณท่ีจําเปนในการ
อบรม ฯลฯ 

- - - - -  100,000 

3.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  เพ่ือจายเปนคาจัด
กิจกรรมในการเดินสวนสนามวันอปพร.ประจําป ๒๕๕๗ 
เชนคาเชาอุปกรณเดินสวนสนาม  คาปาย คาอาหาร คา
น้ําแข็งน้ําดื่ม ฯลฯ 

- - - - 20,000 0 20,000 

รวมหมวดคาใชสอย       210,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       709,000 

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน       709,000 
งบดําเนินงาน       360,000 
หมวดคาใชสอย       360,000 
ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

      360,000 

1.โครงการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด เพ่ือ
จายเปนคาเชาอุปกรณเดินรณรงค  คาปาย คาอาหาร คา
น้ําแข็ง  น้ําดื่ม ฯลฯ 

- - - - 10,000 0 ๑๐,๐๐๐ 

๒.โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการประสานพลังแผนดิน  (๒๕ ตา
สับปะรด) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกประชุม
ประชาคมผูประสานพลังแผนดินของเทศบาลตําบลโพธ์ิไชย 
กิ จกรรม เผ า ร ะ วั ง ยา เสพติ ด  ก ารปร าบปร ามยา เสพติ ด 
กิจกรรมบําบัดฟนฟู เพ่ือจายเปนคาอุปกรณชุดตรวจสารเสพติด 
คาตอบแทนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน คาวิทยากร คาอาหาร นํ้าแข็ง 
นํ้าดื่ม อาหารวาง รวมท้ังคาจัดพิมพเอกสาร ฯลฯ  

 - - - 60,000 -200.00 ๒๐,๐๐๐ 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

3.โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการใหความรูเก่ียวกับ
กฏหมายทองถ่ินแกประชาชน เพ่ือเปนคาใชจายในการออก
เทศบาลเคลื่อนท่ีเพ่ือใหความรูเก่ียวกับกฏหมายทองถ่ินแก
ประชาชนใหประชาชนไดเกิดความรูความเขาใจบทบาท
หนาท่ีของเทศบาล รวมท้ังออกบริการประชาชน เพ่ือจาย
เปนคาอาหาร น้ําแข็ง น้ําดื่ม รวมท้ังคาจัดทําเอกสารแผน
พับแจกจายใหกับประชาชน 

- - - - 10,000 80.00 50,000 

๔.โครงการจัดกิจกรรมสรางวินัยจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรมประชาชน เยาวชนใหเกิด
ความรูความเขาใจในวินัยจราจรปฏิบัติตามกฏหมาย  เพ่ือ
ลดอุบัติเหตุทางถนน  ตลอดจนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจ
ในชวงเทศกาลตาง ๆ เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร  
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ เชน วิทยุสื่อสาร  เสื้อชูชีพ  อุป
กรการจราจร   กระบองไฟสะทอนแสง  เสื้อสะทอนแสง  
ฯลฯ 

- 3,740 189,116 62,580 150,000 58.28 150,000 

๕.โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมออกเยีย่มชุมชนของเทศบาลและการ
ออกจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  ซึ่งจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงานราชการกับชุมชน  ซึ่งจายเปนคาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร นํ้าดืม่นํ้าแข็ง ฯลฯ 

- - 5,500 10,000 20,000 50.00 20,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

๖.โครงการปองกันโรคไขเลือดออก  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกในเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย เชนคาจัดซ้ือเคมีภัณฑในการกาจัดยุง คา
น้ํามันสําหรับพนยุง ผูปฏิบัติหนาท่ี ฯลฯ เปนตน 

145,210 209,335 165,800 146,850 150,000 -46.85 100,000 

7.คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนา
ครอบครัวหมูบาน ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล เปนตน 

- 120,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาใชสอย       360,000 
งบเงินอุดหนุน       349,000 
หมวดเงินอุดหนุน       349,000 
ประเภท  อุดหนุนสวนราชการ       169,000 
๑.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม ประจําป 2557  

- 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000   

๒.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2557   

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 ๕,๐๐๐ 

๓.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโคก
โพธิ์ไชย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

5,000 - - 60,000 60,000 -100.00 3๐,๐๐๐ 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

๔.โครงการส ง เสริมประสิทธิภาพและขยายผลการ
ดําเนินงานศูนยชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผูติดเชื้อ 
H.I.V ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   

15,000 - - 40,000 40,000 0 ๔๐,๐๐๐ 

๕.โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- - - - 25,000 100 25,000 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน        
๖.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 -50.00 20,000 

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์ไชย        
7.โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา  ตามท่ี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์ไชย ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ แจงตามหนังสือท่ี ขก 0007.10/    ลงวันท่ี       
มิถุนายน 255๖ 

- - 20,000 25,000 25,000 0 25,000 

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย        

๘.โครงการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพ
ติด  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗    

- - - - -  2๐,๐๐๐ 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 

(%) 
ป ๒๕๕๗ 

 ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน       ๑๘๐,๐๐๐ 
๑.อุดหนุนกิจกรรมกลุมสตรีแมบานตําบลโพธิ์ไชย  เพ่ือ
อุดหนุนกิจกรรมกลุมสตรีแมบานตําบลโพธิ์ไชย 

20,000 30,000 10,000 10,000 30,000 66.66 30,000 

๒.อุดหนุนคณะกรรมการผูสูงอายุ เพ่ือเปนเงินอุดหนุน
กิจกรรมของคณะกรรมการผูสูงอายุและกลุมท่ีเขารวม
กิจกรรมฌาปนกิจ หรือกลุมท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ  
ของกลุมผูสูงอายุ และเปนคาสนับสนุน  วัสดุอุปกรณ  ทาง
วิทยาศาสตร  ตามสภาพ  เชน  แวนตา  ไมคํ้าเดิน  หูเทียม  
รถเข็น  และเปนคาวัสดุในการอุปโภค บริโภค  ฯลฯ    
ใหแกราษฎรและกลุมผูสูงอายุ  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย 

- - 200,000 200,000 150,000 -33.33 150,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน       349,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       259,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       259,000 
งบเงินอุดหนุน       259,000 
หมวดเงินอุดหนุน       259,000 
ประเภท  อุดหนุนสวนราชการ       149,000 

อุดหนุนท่ีการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย        
๑.โครงการจัดงานพิธีวันปยมหาราช ประจําป พ.ศ. 255๗  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 
๒.โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 255๗  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000 

๓.โครงการจัดงานประเพณีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” ประจําป พ.ศ.2557  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000 

๔.โครงการสงเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 
2557  

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 -40.00 25,000 

๕.โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระเจาใหญไชยวาน 
ประจําป  
พ.ศ. 255๗  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 ๑๐0,000   

 



 

 

 

 
50 

 รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 

(%) 
ป ๒๕๕๗ 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน        

6.โครงการสงเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 
2557  

- - - - -  10,000 

 ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน       ๑1๐,๐๐๐ 
๑ . อุ ด ห นุ น กิ จ ก ร ร ม ง า น ป ร ะ เ พ ณี ท อ ง ถ่ิ น ใ ห แ ก
คณะกรรมการหมูบาน  เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี
ทองถ่ินใหแกหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย   เชน กิจกรรม
บุญบั้งไฟ,กิจกรรมเขาพรรษา,ออกพรรษา และกิจกรรม
ประเพณีทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีหมูบานตางๆ ไดจัดข้ึน ฯลฯ 

160,000 65,000 100,000 100,000 50,000 9.09 110,000   

รวมหมวดเงินอุดหนุน       259,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
51 

 รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 

(%) 
ป ๒๕๕๗ 

งานกีฬาและนันทนาการ       150,000 
งบเงินอุดหนุน       150,000 
หมวดเงินอุดหนุน       150,000 
 ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ       ๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุนท่ีการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย        
๑.โครงการจัดการแขงขันกีฬาโคกโพธิ์ไชยเกมส ประจําป 
พ.ศ. 2557  

50,000 30,000 - 9,900 50,000 80.20 50,000 

๑.๒ ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน       ๑๐๐,๐๐๐ 
๑.โครงการแขงขันกีฬาคณะกรรมการหมูบาน  เพ่ืออุดหนุน
กิจกรรมการแขงขันกีฬาใหแกหมูบานตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย เปนการสนับสนุนสงเสริมการเลนกีฬาใหมี
สุขภาพแข็งแรงใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยา
เสพติด 

20,000 - - 80,000 150,000 20 100,000    

รวมหมวดเงินอุดหนุน       150,000 
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รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอด

ตาง 
(%) 

ป ๒๕๕๗ 

แผนงานการศึกษา       128,000 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       128,000 
งบดําเนินงาน       128,000 
หมวดคาใชสอย       128,000 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและนิสัยรักการอาน
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

- - - - -  ๑๐,๐๐๐ 

2.โครงการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   

- - - - -  ๕,๐๐๐ 

3..โครงการหนูนอยฟนสวย  ยิ้มใสวัยกอนเรียน     - - - - -  ๕,๐๐๐ 
4.โครงการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     - - - - -  ๕,๐๐๐ 
5.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    - - - - -  ๕,๐๐๐ 
6.โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  เด็กและเยาวชนภายในเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย    

- - - - -  20,000 

7.โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึนปใหมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมูลนาคและ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาสบาน
สามหมอ   

- - - - -  ๑๐,๐๐๐ 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 

(%) 
ป ๒๕๕๗ 

8.คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานมูลนาคและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวา
สบานสามหมอ    

44,484 36,948 49,438 44,966 50,000 -53.22 ๓๐,๐๐๐ 

9.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนสังคมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพ่ือใหการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายของการจัด
การศึกษาของประเทศ  โดยเปนคาจางเหมาจัดทําเอกสาร
เขาเลม  คาของท่ีระลึก คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืน  ๆ  ท่ี
จําเปน  ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 
0893.3/ว.1506  ลว.  26  มิย.2556  (จะเบิกจายได
ก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 

146,266.50 342,005 - 20,000 20,000 0 20,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอดตาง 

(%) 
ป ๒๕๕๗ 

10.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรทาง
การศึกษา   พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง  ตาม
โครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และเปนการสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา    
โดยเปนคาลงทะเบียน  คาเชาท่ีพัก    คาพาหนะ    คาเบี้ย
เลี้ยง     และคาใชจายอ่ืน   ๆ ท่ีจําเปน   ฯลฯ   ตาม
หนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  
26  มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมฯ) 

93,840 55,240 95,598 85,840 15,000 -376.88 18,000 

รวมคาใชสอย        
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   36,921,543   บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม ๓,33๙,๗๘๖ บาท 
งบกลาง รวม ๓,339,786 บาท 
๑.ประเภท  คาชําระหนี้เงินกูและดอกเบ้ีย  เพ่ือจายชําระหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยกับธนาคารกรุงไทย สาขาบานไผ ยอดชําระหนี้เงินกูตอปๆ ละ 
1,000,000 บาท ยอดชําระดอกเบี้ยตอ ปๆ ละ 500,000 บาท 
หรือตามหลักเกณฑของธนาคาร   

จํานวน 1,๕00,000   บาท 

๒.ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน รวม 1,๔๗9,786 บาท 
๑.เพ่ือจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย ซ่ึงตองสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (เงินจาก สปสช.
๒๖๔,๐๘๐  บาท) 

จํานวน ๑๓๒,๐๔๐ บาท 

๒.เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
โดยคํานวณตั้งจายจากรายไดของงบประมาณประจําป ในอัตรารอยละ 
2 ไมรวมเงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให เงินอุดหนุนทุกประเภท(คํานวณจาก  
๑๔,๕๐๐,๐๐๐) 

จํานวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท 

๓.เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือจายเปน
เงินสมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลโดยคํานวณตั้งจายไวในอัตรา
รอยละ 10 ของเงินสะสมประจําป 
(เงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เปนเงิน ๓,๗๓๒,๗๓๒.๑๘) 

จํานวน 
 

๓๗๓,๒๗๓ บาท 

๔.เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง กําหนด
ไวในอัตรารอยละ 10 ของเงินคาจาง พนักงานจางสํานักปลัดเทศบาล 
30 อัตรา  กองคลัง 4 อัตรา กองชาง 7 อัตรา รวมจํานวน  41  
อัตรา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ  ๕,๔๐๐  บาท) 

จํานวน 4๖๑,๖๑๖ บาท 

๕.เงินทุนการศึกษา เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาแกพนักงานเทศบาล,
พนักงานจาง,นายกเทศมนตรี ,รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 

จํานวน ๒00,000 บาท 
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๖.เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (คํานวณจายรอยละ  
0.17 จากรายรับจริงในปท่ีผานมา ไมรวมเงินกู เงินอุดหนุนทุก
ประเภท  (รายไดจริง  ป  ๕๕  ๑๓,๔๔๕,๓๑๓.๒๕) 

จํานวน ๒๒,857 บาท 

๓.ประเภทเงินสํารองจาย  เพ่ือเปนคาใชจายในกรณีท่ีจําเปน ฉุกเฉิน 
หรือเกิดสาธารณภัย   

จํานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.ประเภทเงินชวยคาทําศพ เพ่ือใชเปนเงินชวยเหลือพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ    

จํานวน 1๐,0๐0 บาท 

๕.ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการ
ยังชีพใหแกผูปวยเอดส ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย โดยจายในอัตราคน
ละ 500 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน 

จํานวน 3๐,000  

๖.ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพ่ือจายสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลโพธิ์ไชย โดยยึดหลักการสมทบ จากประชาชน ๑ 
สวน จากรัฐบาล ๑ สวน จากเทศบาล ๑ สวน 

จํานวน ๒๐,000 บาท 
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แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม 12,157,760 บาท 
งบบุคลากร รวม 8,505,760 บาท 
๑.หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางช่ัวคราว รวม 8,505,760 บาท 
(เงินเดือนฝายการเมือง)    
๑.๑ ประเภท  เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 695,520 บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินเดือน โดยใชหลักเกณฑตามประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใชเกณฑจากรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุน 
เงินกูหรือเงินอ่ืนใดในปงบประมาณ 255๕  ตามเกณฑ รายได เกิน 
๑๐ – ๒๕ ลานบาท) 

(๑) เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ ๒๗,๖๐๐ บาท      
เปนเงิน  ๓๓๑,๒๐๐  บาท 

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน ๒ คน ๆละ เดือน
ละ ๓๐,๓๖๐ บาท เปนเงิน  ๓๖๔,๓๒๐  บาท 

   

๑.๒ ประเภท   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/ 
รองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 
 

120,000 บาท 

เพ่ือจายเปน  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  โดยใชหลักเกณฑตาม
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใชเกณฑจากรายรับจริงไมรวม
เงินอุดหนุน เงินกูหรือเงินอ่ืนใดในปงบประมาณ 255๕  ตามเกณฑ 
รายได เกิน ๑๐ – ๒๕ ลานบาท) 
       (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือนละ 
๔,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 
       (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีจํานวน 
๒ คน ๆละ  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

58 
๑.๓ ประเภท   เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี 

จํานวน 120,000 บาท 

เพ่ือจายเปน  เงินคาตอบแทนพิเศษ  โดยใชหลักเกณฑตามประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใชเกณฑจากรายรับจริงไมรวมเงิน
อุดหนุน เงินกูหรือเงินอ่ืนใดในปงบประมาณ 255๕  ตามเกณฑ 
รายได เกิน ๑๐ – ๒๕ ลานบาท) 
              (1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมตรี เดือนละ ๔,๐๐๐  
บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐  บาท 
              (2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมตรี เดือนละ 
๓,๐๐๐  บาท เปนเงิน ๗๒,๐๐๐  บาท 

   

๑.๔ ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 198,720 บาท 
โดยใชหลักเกณฑตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใชเกณฑ
จากรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุน เงินกูหรือเงินอ่ืนใดในปงบประมาณ 
255๔  ตามเกณฑ รายได เกิน ๑๐ – ๒๕ ลานบาท) ดังนี้ 

(๑) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
เดือนละ ๙,๖๖0 บาทรวม เปนเงิน ๑๑๕,๙๒๐  บาท 

(๒) เงินคาตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน
ละ ๖,๙๐0 บาทรวม เปนเงิน  ๘๒,๘๐๐  บาท 

   

๑.๕ ประเภท  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา  จํานวน ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยใชหลักเกณฑตาม
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามเกณฑ เกิน ๑๐ – ๒๕ 
ลานบาท) ดังนี้ 
- คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  เดือนละ ๑๕,๑๘๐.-
บาท เปนเงิน ๑๘๒,๑๖๐.-บาท  
- คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๑๒,๔๒๐.-
บาทเปนเงิน ๑๔๙,๐๔๐.-บาท 
- คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๐ คน ๆละ ๙,๖๖๐.-บาท 
เปนเงิน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท   

   

 
 
 



 

 

 

๕9 
 (เงินเดือนฝายประจํา)    
๑.๖ ประเภท   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,202,120 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

   

๑.๗ ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 672,120 บาท 
๑.เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 

จํานวน 52,560 บาท 

๒.เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวซ่ึงจายแกพนักงานเทศบาล    สังกัดสํานักปลัด (ตามหนังสือ
ดวนท่ีสุดท่ีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันท่ี ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

จํานวน 619,560 บาท 

๑.๘ ประเภท   เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนง
ผูบริหาร 

จํานวน 218,400 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท 
รองปลัดเทศบาล  เดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท  หัวหนาสํานักปลัด  
๓,๕๐๐  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนผูบริหาร อัตราเดือนละ  
๕,๖๐๐ บาท 

   

๑.๙ ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,858,680 บาท 
๑.เพ่ือจายเปนคาจางหรือคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ ใน
การปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

จํานวน 961,560 บาท 

๒.เพ่ือจายเปนคาจางหรือคาตอบแทนแกพนักงานจางท่ัวไป ในการ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัด 

จํานวน 897,120 บาท 

๑.๑๐ ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 929,800 บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ซ่ึงจายแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป    สังกัด
สํานักปลัด (ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันท่ี 
๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,460,000 บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน   ใชสอย  และวัสดุ รวม 1,855,000 บาท 
๑.๑ คาตอบแทน รวม 345,000 บาท 
๑.๑.๑ ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
เทศบาล  

จํานวน ๒1๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ,คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ,เงินรางวัล,คาสํารวจจัดเก็บขอมูลตางๆฯลฯ  

   

๑.๑.๒ ประเภท   คาเบ้ียประชุม  จํานวน ๑0,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามท่ีระเบียบกฎหมาย
กําหนดใหจาย 

   

๑.๑.๓ ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนดใหจาย 

   

1.1.๔ประเภท   คาเชาบาน    จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์    
1.1.๕ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 50,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกผูมีสิทธิในการเบิกจายตาม
ระเบียบฯ 

   

1.1.๖ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูมีสิทธิในการเบิกจาย
ตามระเบียบฯ 

   

๑.๑.๗ ประเภท  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (ตามหนังสือ
ท่ีมท. ๐๘๗๒.๐๑/ว๓๙๘๓ลงวันท่ี๗มีนาคม๒๕๔๖เรื่องการกําหนดคา
ตรวจผลงานของคณะกรรมการในการประเมินผลงานฯ) และ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบแขงขัน รวมท้ังผูดําเนินการสอบ
คัดเลือก สอบแขงขัน ฯลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ฯ 
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1.2 คาใชสอย รวม 1,005,000 บาท 
1.2.1 ประเภท   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 
เพ่ือเปนคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ อินเตอรเน็ตหรือ
หนังสือพิมพตางๆ การจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ วารสาร 
โปสเตอร แผนซีดี คาทําเว็บไซด) ,คาธรรมเนียมตางๆ ,คาเบี้ยประกัน,
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล,คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ,คาจางสํารวจ จัดเก็บ 
บันทึกขอมูล และคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการของ
เทศบาล  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ 
เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนมาก ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรื่อง การจางเอกชนดําเนินงาน ลง
วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

   

1.2.๒ประเภท   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5๐,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม  ทัศนศึกษาดูงาน การประชุมหัวหนาสวนราชการ การ
ประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการประจําสภาเทศบาล การ
ประชุมระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือกลุมองคกรตาง หรือผูเขารวมประชุมอ่ืน ๆ ตลอดจน
เจาหนา ท่ีผู เขารวมประชุม สําหรับเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาอาหารวาง  คาของท่ีระลึก  คาพิมพเอกสารและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนในการรับรอง,คาพิธีเปดอาคารตางๆ,คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธ ี

  บาท 

1.2.๓ประเภท   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   

จํานวน 705,000 บาท 

๑.เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ในกรณีมีตําแหนงวาง 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเทศบาล (ตรงกับวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม
ของทุกป)  เชน จัดนิทรรศการ ทําบุญเลี้ยงพระ บําเพ็ญประโยชน และ
กิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 

จํานวน ๑0,๐๐๐ บาท 

๓.เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําป ๒๕๕๗ 
เชน ของขวัญ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

จํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
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๔.เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  เชน 
คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาเชาท่ีพัก คาตอบแทนวิทยากร 
คาใชจายอ่ืน ๆท่ี เก่ียวของ   

จํานวน 2๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.เพ่ือเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพสราง
ความเขมแข็งของชุมชน เชน  กลุมสตรีแมบาน  กลุม  อสม.  อปพร. 
กํานัน ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  กลุมผูสูงอายุ   กลุมเยาวชน  กลุม
อาชีพตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาเชาท่ีพัก คาตอบแทน
วิทยากร คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวของ   

จํานวน 2๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกตนไม  ใน
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชนวันสิ่งแวดลอมโลก ฯลฯ เชน คาพันธุไม  
คาใชจายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมรณรงคปลูกตนไม 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๗.เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกคนพิการ  
เชน  คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  และ
คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของตามโครงการ 

จํานวน ๒๐,000 บาท 

๘.เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนาสตรี  
ใหมีศักยภาพ เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  
และคาใชจาย 

จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙.เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมลดรายจายเพ่ิมรายไดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย ๑ หมูบาน จํานวน ๓๐ 
ครัวเรือน เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ คาปจจัยการผลิตตางๆ เปนตน 

จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. เ พ่ือจ ายเปนค า ใช จ ายในการ เดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาพาหนะสวนตัว คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  

จํานวน 80,๐๐๐  บาท 

๑๑.เพ่ือเปนคาเบี้ยเลี้ยงพยาน,คาของรางวัล หรือเงินรางวัล,คา
พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา,คาชดใชคาเสียหาย
หรือคาสินไหมทดทดแทน 

จํานวน 15,๐๐๐   บาท 

12.เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดหาชุดเพาะพันธปลาเคลื่อนท่ี
และอบรมการเพาะพันธปลา  

 45,000 บาท 

1.2.๔ประเภท   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๕0,000 บาท 
เพ่ือเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตางๆ 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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๑.๓ คาวัสดุ รวม ๕05,๐๐๐ บาท 
๑.๓.๑ ประเภทวัสดุสํานักงาน   จํานวน 15๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือโตะตางๆ,เกาอ้ีตางๆ,ตูตางๆ,กระดาษ หมึก,
ดินสอ,ปากกา,ไมบรรทัด,ยางลบ,คลิป,เปก,เข็มหมุด,เทป พี วี ซี,
กระดาษคารบอน,กระดาษไข,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟม,สมุดบัญชี
,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ชอลก,ผาสําลี,แปรงลบประดาน,ตรา
ยาง,๙อง,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ,ซองใชในการบรรจุ
หีบหอ,น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวางเอกสาร
,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัด
กระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน แผนท่ี,พระบรมฉายา
ลักษณ,แผงปดประกาศ,กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทบอรด,แผน
ปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ
,มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,เครื่อง
คํานวณเลข,หีบเหล็กเก็บเงิน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,แผง
ก้ันหอง,กระเปา ฯลฯ 

   

๑.๓.๒ ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 3๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทปพันสายไฟฟา,
สายไฟฟา,ปลั๊กไฟฟา,สวิตซไฟฟา,หลอดไฟฟา,หลอดวิทยุทานซิตเตอร
และชิ้นส วนวิทยุ ,ลูกถ วยสายอากาศ,รี ซีส เตอร , มูฟวิ่ งคอยส ,
คอนเดนเซอร,ขาหลอดฟูออเรสเซนซ,เบรกเกอร,สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคม
ไฟฟา พรอมขา หรือกาน,หมอแปลงไฟฟา(Step-Up-Down),ลําโพง,
ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,ผังแสดงวงจรตางๆ,แผงบังคับทางไฟ,ไฟ
ฉายสปอตไลท,หัวแรงไฟฟา,เครื่องวัดความตานทานไฟฟา,เครื่องวัด
กระแสไฟฟา,เครื่องวัดแรงดันๆไฟฟา,มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา
,เครื่องประจุไฟ,เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ,เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย,เครื่องจัดสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
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๑.๓.๓ ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแปรง,ไมกวาด,เขง,มุง,ผาปูท่ีนอน,ปลอกหมอน,
หมอน,ผาหม,ผาปูดโตะ,ถวยชาม,ชอนสอม,แกวน้ําจานรอง,กระจกเงา
,น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน,ถาด,โองน้ํา,ท่ีนอน,มีด,กระโถน,เตาไฟฟา,เตา
น้ํามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร เตาแกส ถังแกส หมอหุงขาวไฟฟา 
กระติกน้ํารอน  หมอ ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกว ถวย
กาแฟ ถังน้ําแข็ง  ผาปูโตะ  น้ําแข็ง น้ําด่ืม ผงชักฟอก น้ํายาลางจาน 
น้ํายาขัดพ้ืน ฯลฯ  

   

๑.๓.๔ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา 
ลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน ไขควง  นอตและสกรู กระจกมองขาง
รถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต  ฟลมกรองแสง 
เข็มขัดนิรภัย แมแรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร 
ล็อคคลัตช  กระจกโคงมน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ฯลฯ 

   

๑.๓.๕ ประเภทวัสดุเช่ือเพลิงและหลอล่ืน  จํานวน 15๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค น้ํากลั่น น้ํายาทําความเย็น  ฯลฯ 

   

๑.๓.๖ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 10,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือผาเขียนปาย สี พูกัน ทินเนอร แผน
บันทึกเสียง ฯลฯ 

   

๑.๓.7 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย   จํานวน 5๐,000    บาท 
เพ่ือเปนคาจัดซ้ือ ชุดเครื่องแบบ  เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ  ชุดเครื่องแบบของ
เจาหนาท่ีดับเพลิงหรือชุดดับเพลิง,ชุดเครื่องแบบของเจาหนาท่ีกูภัย กู
ชีพฯลฯ และวัสดุเครื่องแตงกายอ่ืนๆ     ท่ีมีความจําเปนตองใชใหแก
สมาขิก อปพร,  

   

๑.๓.๘ ประเภทวัสดุกีฬา  จํานวน 20,๐๐๐ บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวสัดุกีฬา  เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปงปอง ไมตีปงปอง  ลูกแชรบอล ไมแบตมนิตัน ลูกแบตมนิตัน 
 ไมเทนนสิ ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวายแชร
บอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจบัเวลา 
 นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอลล หวง
บาสเก็ตบอลเหล็ก วอลเลยบอล ตะกรอ และอุปกรณกีฬาอ่ืน ๆ ฯลฯ 
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๑.๓.๙ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ   อุปกรณบันทึกขอมูล 
   (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
   Digital Video Disc, Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล (Reel  
   Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับ เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล 
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main 
Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut 
Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  (Card) เชน Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus 
Card,Sound Card) เปนตนเครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาหนวยหนึ่ง ไมเกิน 
20,000 บาท  เมาท แปนพิมพ หมึก ตลับผงหมึก ฯลฯ 

   

๒. คาสาธารณูปโภค   รวม ๖๐๕,๐๐๐ บาท 
๒.๑ ประเภท   คาไฟฟา    จํานวน 50๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาภายในสํานักงาน และอาคารตางๆ ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

   

๒.๒ ประเภท   คาน้ําประปา  จํานวน 35,๐๐๐ บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ตําบลโพธิ์ไชย 

   

๒.๓ ประเภท  คาบรกิารโทรศัพท   จํานวน 15,๐๐๐ บาท 
สําหรับจายเปนคาใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี     
๒.๔ ประเภท  คาบริการไปรษณีย  จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือ    คาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ดวงตรา
ไปรษณียากร  คาธรรมเนียมในการจัดสงพัสดุ ครุภัณฑ  

   

๒.๕  ประเภท  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจายเปนคูสายระบบอินเตอรเน็ต คาบริการทําเว็บไซด  
คาใชจายเก่ียวกับระบบสื่อสาร   คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  
คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจาย
เก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต  การดและคา
สื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ  ดาวเทียม เปนตน 
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 1,162,000 บาท 
๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 1,162,000 บาท 
๑.๑ คาครุภัณฑ รวม 962,๐๐๐ บาท 
๑.๑.๑  ประเภทครุภณัฑ สํานักงาน   จํานวน 1๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายดังตอไปนี้โตะตางๆ ตูตางๆ เกาอ้ีตางๆ เครื่อง
พิมพดีด เครื่องโทรศัพท รวมถึง เครื่องโทรศัพทภายในและ
โทรศัพทมือถือเครื่องโทรภาพหรือโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
อัดสําเนา เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  เครื่องทําลายเอกสาร 
เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม  ชุดรับแขก  เครื่องบันทึกเงินส 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดฝุน ลิฟท 
รถเข็น ถังเก็บน้ํา เครื่องปรุกระดาษไข เคานเตอร แทนอานหนังสือ ท่ี
วางหนังสือพิมพ เครื่องขัดพ้ืน เครื่องชุมสายโทรศัพท ตูโทรศัพทหรือ
ตูสาขาโทรศัพท เครื่องโทรพิมพ เครื่องนับเหรียญ เครื่องนับธนบัตร 
เครื่องฟอกอากาศ  วิทยุตามตัว  ฯลฯ 

   

๑.๑.๒  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปริ๊นเตอร  
คอมพิวเตอรโนตบุค  ,มอนิเตอร เครื่องพิมพแบบตางๆ เชนDot 
Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer, Ink Jet  เปนตน 
พล็อตเตอร- เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ เครื่องถายทอดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรข้ึนจอภาพ เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟา 

   

๑.๑.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  จํานวน 50,000 บาท 
รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 

   

๑.๑.4 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 722,000    บาท 
จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)  จํานนวน 1 คัน   ขนาด 1 ตันปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ลอแบบดับเบิ้ลแค็บ 

   

1.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒.๑  คาอาคารตาง  ๆ จํานวน 2๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล เชน โตะ
ประชุมและเกาอ้ีผูเขารวมประชุม วัสดุตกแตงพ้ืน ชุดไมโครโฟน ชุด
เครื่องเสียง ชุดฉายภาพโปรเจ็คเตอร ชุดเครื่องบันทึกภาพ,บันทึกเสียง 

   

งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑ ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน   จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเทศบาลตําบลบานโคก  ตามโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  และครุภัณฑสํานักงานศูนยรวม
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,267,940 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,607,940 บาท 
๑.หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางช่ัวคราว รวม 1,607,940 บาท 
๑.๑ ประเภท   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 884,280 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  
สังกัดกองคลัง 

   

๑.2 ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน รวม 53,460 บาท 
๑.เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง 

จํานวน ๕,๗๖๐ บาท 

๒.เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวซ่ึงจายแกพนักงานเทศบาล    สังกัดกองคลัง (ตามหนังสือดวน
ท่ีสุดท่ีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันท่ี ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

จํานวน ๔๗,๗๐๐ บาท 

๑.3 ประเภท   เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนง
ผูบริหาร 

จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผู อํานวยการกองคลัง  เดือนละ  
๓,๕๐๐  บาท   

   

๑.๔  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 171,72๐ บาท 
สําหรับจายเปนคาจางลูกจางประจํา สังกัดกองคลัง    
๑.๕ ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน ๓๕๘,๐๘๐ บาท 
๑.เพ่ือจายเปนคาจางหรือคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ ใน
การปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง 

   

๑.๖ ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๙๘,๔๐๐ บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ซ่ึงจายแกพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกองคลัง (ตามหนังสือดวนท่ีสุด
ท่ีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันท่ี ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
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งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน   ใชสอย  และวัสดุ รวม 470,000 บาท 
๑.๑ คาตอบแทน รวม 70,000 บาท 
๑.๑.๑ ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ตามระเบียบฯสังกัดกองคลัง 

   

๑.๑.2 ประเภท  เงินคาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซ้ือ  ของพนักงานตามสิทธิ
ท่ีพึงไดรับสังกัดกองคลัง 

   

1.1.3 ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกผูมีสิทธิในการเบิกจายตาม
ระเบียบฯสังกัดกองคลัง 

   

1.1.4 ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูมีสิทธิในการเบิกจาย
ตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง 

   

๑.๒  คาใชสอย รวม 270,000 บาท 
๑.๒.๑ ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 180,000 บาท 
๑.เพ่ือเปนคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ อินเตอรเน็ตหรือ
หนังสือพิมพตางๆ การจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ วารสาร 
โปสเตอร แผนซีดี คาทําเว็บไซด) ,คาธรรมเนียมตางๆ ,คาเบี้ยประกัน,
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล,คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ,คาจางสํารวจ จัดเก็บ 
บันทึกขอมูล และคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการของ
เทศบาล  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ 
เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนมาก ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรื่อง การจางเอกชนดําเนินงาน ลง
วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

จํานวน 8๐,๐๐๐ บาท 

๒.คาจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   เพ่ือจายเปนคาจาง,
คาจางเหมาบริการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย   

จํานวน 10๐,๐๐๐ บาท 
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๑.๒.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

จํานวน 60,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คพาหนะ
สวนตัว คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 

   

๑.๒.3 ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ      
๑.๓  คาวัสดุ รวม 130,๐๐๐ บาท 
๑.๓.1 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3๐,๐๐๐    บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทปพันสายไฟฟา,
สายไฟฟา,ปลั๊กไฟฟา,สวิตซไฟฟา,หลอดไฟฟา,หลอดวิทยุทานซิตเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ,ลูกถวยสายอากาศ,รีซีสเตอร,มูฟวิ่งคอยส,
คอนเดนเซอร,ขาหลอดฟูออเรสเซนซ,เบรกเกอร,สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคม
ไฟฟา พรอมขา หรือกาน,หมอแปลงไฟฟา(Step-Up-Down),ลําโพง,
ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,ผังแสดงวงจรตางๆ,แผงบังคับทางไฟ,ไฟ
ฉายสปอตไลท,หัวแรงไฟฟา,เครื่องวัดความตานทานไฟฟา,เครื่องวัด
กระแสไฟฟา,เครื่องวัดแรงดันๆไฟฟา,มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา
,เครื่องประจุไฟ,เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ,เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย,เครื่องจัดสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

   

๑.๓.2 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค น้ํากลั่น น้ํายาทําความเย็น  ฯลฯ 

   

๑.๓.3 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ   อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ 
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระ หรือ
แปนพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)  
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card)  
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งบลงทุน รวม 190,000 บาท 
๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 190,000 บาท 
๑.๑ คาครุภัณฑ จํานวน 190,000 บาท 
๑.๑.๑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายดังตอไปนี้โตะตางๆ ตูตางๆ เกาอ้ีตางๆ เครื่อง
พิมพดีด เครื่องโทรศัพท รวมถึง เครื่องโทรศัพทภายในและ
โทรศัพทมือถือเครื่องโทรภาพหรือโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
อัดสําเนา เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  เครื่องทําลายเอกสาร 
เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม  ชุดรับแขก  เครื่องบันทึกเงินส 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดฝุน ลิฟท 
รถเข็น ถังเก็บน้ํา เครื่องปรุกระดาษไข เคานเตอร แทนอานหนังสือ ท่ี
วางหนังสือพิมพ เครื่องขัดพ้ืน เครื่องชุมสายโทรศัพท ตูโทรศัพทหรือ
ตูสาขาโทรศัพท เครื่องโทรพิมพ เครื่องนับเหรียญ เครื่องนับธนบัตร 
เครื่องฟอกอากาศ  วิทยุตามตัว  ฯลฯ 

จํานวน 100,000 บาท 

๑.๑.๒  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๙0,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ, เครื่องปริ๊นเตอร  
คอมพิวเตอรโนตบุค  ,มอนิเตอร เครื่องพิมพแบบตางๆ เชนDot 
Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer, Ink Jet  เปนตน 
พล็อตเตอร- เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ เครื่องถายทอดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรข้ึนจอภาพ เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟา 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 240,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท 
๑.หมวดตอบแทน ใชสอย และวัสดุ รวม 240,000 บาท 
๑.๑ คาใชสอย รวม 210,000 บาท 
๑.๑.๑ ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

จํานวน  บาท 

๑.คาใชจายในการฝกอบรมอปพร. เพ่ือจายเปนคาฝกอบรม อปพร. 
ประจําป ๒๕๕๗  เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี คาเชาเหมาอุปกรณ  
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหร เครื่องดื่ม คาเอกสาร คาเครื่องแตงกาย 
และอุปกรณท่ีจําเปนในการอบรม ฯลฯ  

จํานวน 90,๐๐๐ บาท 

2.คาใชจายในการฝกทบทวน  อปพร.  เพ่ือจายเปนคาฝกทบทวน   
อปพร. ประจําป ๒๕๕๗  เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี คาเชาเหมา
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหร เครื่องดื่ม คาเอกสาร คา
เครื่องแตงกาย และอุปกรณท่ีจําเปนในการอบรม ฯลฯ 

จํานวน 100,000 บาท 

3.คาจัดกิจกรรมวัน อปพร.  เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมในการเดินสวน
สนามวันอปพร.ประจําป ๒๕๕๗ เชนคาเชาอุปกรณเดินสวนสนาม  คา
ปาย คาอาหาร คาน้ําแข็งน้ําดื่ม ฯลฯ 

จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒  คาวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒.๑  ประเภทวัสดุดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ
ดับเพลิง เชน สายสงน้ํา สายดูดน้ํา ขอตอ  เข็มขัด ถังดับเพลิง น้ํา
ยาโฟม มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา หัววาวลปด-เปดแกส  วัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนตองใชประจํารถดับเพลิง ฯลฯ   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

72 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม ๕6๒,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน รวม ๔5๒,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ รวม ๔5๒,๐๐๐ บาท 
๑.๑ คาตอบแทน รวม 432,000 บาท 
ประเภท   คาตอบแทนชุดปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน   จํานวน 432,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนชุดปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ประจําเทศบาล คาลวงเวลา   คาเบี้ยเลี้ยง   คาจาง       

   

๑.๒ คาวัสดุ    รวม 2๐,000    บาท 
ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน 2๐,000    บาท 
เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุการแพทยตางๆ ท่ีมีความจําเปนสําหรับประจํารถ
กูชีพของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทยอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองใช 

   

งบเงินอุดหนุน รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑ ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย  โครงการบริจาคโลหิต 
ชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย ประจําป พ.ศ. 2557  

   

๒.๒ ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท 
อุดหนุนศูนยสาธารณสูขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) เพ่ือเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานของ  อสม ของหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย ใน  3  
กลุมกิจการ  ไดแก  1.การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  2.การ
แกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ  3.การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
โพธิ์ไชย    จํานวน  10  หมูบาน  หมูบานละ  10,000   บาท     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

73 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รวม 715,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 365,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ รวม 365,๐๐๐ บาท 
๑.๑ คาใชสอย รวม 365,๐๐๐ บาท 
ประเภท   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน 

รวม 365,๐๐๐ บาท 

1.คาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด เพ่ือจายเปนคาเชาอุปกรณเดินรณรงค  
คาปาย คาอาหาร คาน้ําแข็ง  น้ําดื่ม ฯลฯ 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.คาจัดกิจกรรมตามโครงการประสานพลังแผนดิน  (๒๕ ตาสับปะรด) เพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกประชุมประชาคมผูประสานพลังแผนดินของ
เทศบาลตําบลโพธ์ิไชย กิจกรรมเผาระวังยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด 
กิจกรรมบําบัดฟนฟู เพ่ือจายเปนคาอุปกรณชุดตรวจสารเสพติด คาตอบแทน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน คาวิทยากร คาอาหาร นํ้าแข็ง นํ้าดื่ม อาหารวาง รวมท้ังคา
จัดพิมพเอกสาร ฯลฯ  

จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.คาจัดกิจกรรมตามโครงการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ินแก
ประชาชน  เพ่ือเปนคาใชจายในการออกเทศบาลเคลื่อนท่ี เพ่ือให
ความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ินแกประชาชน ใหประชาชนไดเกิด
ความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของเทศบาล รวมท้ังออกบริการ
ประชาชน เพ่ือจายเปนคาอาหาร น้ําแข็ง น้ําดื่ม รวมท้ังคาจัดทํา
เอกสาร แผนพับแจกจายใหกับประชาชน  

จํานวน 5,๐๐๐ บาท 

๔.คาใชจายในการจัดกิจกรรมสรางวินัยจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือจาย
เปนคาจัดฝกอบรมประชาชน เยาวชนใหเกิดความรูความเขาใจในวินัยจราจร 
ปฏิบัติตามกหมาย เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจ
ในชวงเทศกาลตาง ๆ เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ เชน  วิทยุสื่อสาร  เสื้อชูชีพ  อุปกรณการจราจร  กระบองไฟสะทอนแสง  
เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ   เทาท่ีจําเปน ฯลฯ    

จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๕.คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนของเทศบาลและการออกจัดทําแผนพัฒนาสามป
ของเทศบาล  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  ซึ่งจะ
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานราชการกับชุมชน  ซึ่งจายเปนคา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร นํ้าดื่มนํ้าแข็ง ฯลฯ 

จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๖.คาใชจายในการปองกันโรคไขเลือดออก  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย เชน
คาจัดซ้ือเคมีภัณฑในการกาจัดยุง คาน้ํามันสําหรับพนยุง ผูปฏิบัติหนาท่ี 
ฯลฯ เปนตน 

จํานวน ๑5๐,๐๐๐ บาท 
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7.คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว เพ่ือเปน  ๑๐,๐๐๐ บาท 



 

 

 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวหมูบาน ศูนย
พัฒนาครอบครัวตําบล เปนตน 
งบเงินอุดหนุน รวม 350,๐๐๐ บาท 
๒.หมวดเงินอุดหนุน รวม 350,๐๐๐ บาท 
๒.๑ ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 170,000 บาท 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย    
๑.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
ประจําป 2557  

จํานวน 5,000   บาท 

๒.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
ประจําป 2557   

จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

๓.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโคกโพธิ์ไชย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 

๔.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการดําเนินงานศูนย
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557   

 ๔๐,๐๐๐  

๕.โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จํานวน 25,000 บาท 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน    
๖.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จํานวน 20,000  

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์ไชย    
7.โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา  ตามท่ีสํานักงานปศุสัตว
อําเภอโคกโพธิ์ไชย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แจงตามหนังสือท่ี 
ขก 0007.10/    ลงวันท่ี       มิถุนายน 255๖ 

จํานวน 25,000 บาท 

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย    
๘.โครงการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด  
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗    

จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
๑.อุดหนุนกิจกรรมกลุมสตรีแมบานตําบลโพธิ์ ไชย  เ พ่ืออุดหนุน
กิจกรรมกลุมสตรีแมบานตําบลโพธิ์ไชย 

จํานวน 30,000 บาท 

๒.อุดหนุนคณะกรรมการผูสูงอายุ เพ่ือเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการผูสูงอายุและกลุมท่ีเขารวมกิจกรรมฌาปนกิจ หรือกลุม
ท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ  ของกลุมผูสูงอายุ และเปนคาสนับสนุน  
วัสดุอุปกรณ  ทางวิทยาศาสตร  ตามสภาพ  เชน  แวนตา  ไมคํ้าเดิน  
หูเทียม  รถเข็น  และเปนคาวัสดุในการอุปโภค บริโภค  ฯลฯ    ใหแก
ราษฎรและกลุมผูสูงอายุ  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย 

จํานวน 150,000 บาท 

75 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



 

 

 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 349,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 9๐,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ รวม 9๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑ คาใชสอย รวม 9๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑.๑ประเภท   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

จํานวน 9๐,๐๐๐ บาท 

๑.คาใชจายในการจัดงานประเพณี เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันข้ึนป
ใหม ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีแหงเทียนพรรษา ประเพณีออก
พรรษาและประเพณีอ่ืน ๆ ซ่ึงจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ คาจัด
สถานท่ี คาของขวัญ รางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาสนับสนุนชุมชน
รวมกิจกรรม คาเชาอุปกรณ คาอาหร เครื่องดื่ม คาจางมหรสพ  คา
ตกแตงแตงขบวนแห  คาวัสดุเครื่องแตงกาย และคาใชจายอ่ืน ๆ 

จํานวน 9๐,๐๐๐ บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม ๒5๙,๐๐๐ บาท 
๒.หมวดเงินอุดหนุน รวม ๒5๙,๐๐๐ บาท 
๒.๑ ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๑๔๙,๐๐๐ บาท 
อุดหนุนท่ีการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย    
๑.โครงการจัดงานพิธีวันปยมหาราช ประจําป พ.ศ. 255๗  จํานวน 4,000 บาท 
๒.โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 255๗  

จํานวน 5,000 บาท 

๓ . โ คร งกา รจั ด ง านประ เพ ณี เ ฉลิ มพร ะ เ กี ย รติ  “12  สิ งห า
พระบรมราชินีนาถ” ประจําป พ.ศ.2557  

จํานวน 5,000 บาท 

๔.โครงการสงเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2557  

จํานวน 25,000 บาท 

๕.โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระเจาใหญไชยวาน ประจําป  
พ.ศ. 255๗  

จํานวน ๑๐0,000   บาท 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน    
6.โครงการสงเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2557  

จํานวน 10,000 บาท 

๒.๒ ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน รวม ๑1๐,๐๐๐ บาท 
๑.อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีทองถ่ินใหแกคณะกรรมการหมูบาน  
เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีทองถ่ินใหแกหมูบานในพ้ืนท่ีตําบล
โพธิ์ไชย   เชน กิจกรรมบุญบั้งไฟ,กิจกรรมเขาพรรษา,ออกพรรษา และ
กิจกรรมประเพณีทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีหมูบานตางๆ ไดจัดข้ึน ฯลฯ 

จํานวน 110,000   บาท 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 



 

 

 

งบเงินอุดหนุน รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑ ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
อุดหนุนท่ีการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย    
๑.โครงการจัดการแขงขันกีฬาโคกโพธิ์ไชยเกมส ประจําป พ.ศ. 2557  จํานวน 50,000 บาท 
๑.๒ ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.อุดหนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาคณะกรรมการหมูบาน  เพ่ือ
อุดหนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาใหแกหมูบานตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย เปนการสนับสนุนสงเสริมการเลนกีฬาใหมีสุขภาพ
แข็งแรงใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

จํานวน 100,000    บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 

แผนงานการศึกษา 



 

 

 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,900,960 บาท 
งบบุคลากร รวม 3,080,960 บาท 
๑.หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางช่ัวคราว รวม 3,080,960 บาท 
๑.๑  ประเภท   เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน ๒,๔๗๔,๗๖๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษา (เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

   

๑.๒  ประเภท   เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะเดือนละ 5,600 บาท และเงินคาตอบแทน
รายเดือน อัตราเดือนละ  5,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

   

๑.๓ ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน ๓๐๐,๙๖๐ บาท 
๑.เพ่ือจายเปนคาจาง  พนักงานจางตามภารกิจ  ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   จายจากเงินอุดหนุนกรมฯ 
จํ านวน  ๗๖ ,๘๐๐  บาท  เ งินรายไดของ เทศบาล  จํ านวน   
224,160  บาท   

   

๑.๔ ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 171,240 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวซ่ึงจายแกพนักงานจาง 
 (  ตามหนังสือดวนมากท่ีขก ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๕๒ลงวันท่ี ๓  กค. 
๒๕๕๖)จายจากเงินอุดหนุนกรมฯ จํานวน  ๓๕,๔๐๐  บาท  เงินรายได
ของเทศบาล  จํานวน   135,840  บาท   

   

งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน   ใชสอย  และวัสดุ รวม 820,000 บาท 
๑.๑ คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 
๑.๑.๑ ประเภท   เงินคาประเมินวิทยฐานะ   จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจาง
ประจํา) 

   

๑.๑.๗ ประเภท  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จํานวน 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (ตามหนังสือ
ท่ีมท. ๐๘๗๒.๐๑/ว๓๙๘๓ลงวันท่ี๗มีนาคม๒๕๔๖เรื่องการกําหนดคา
ตรวจผลงานของคณะกรรมการในการประเมินผลงานฯ) และ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบแขงขัน รวมท้ังผูดําเนินการสอบ
คัดเลือก สอบแขงขัน ฯลฯ พนักงานครูเทศบาล ฯ 
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๑.๒ คาใชสอย รวม 780,000 บาท 



 

 

 

๑.๒.๑ ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     รวม 700,000   บาท 
เพ่ือเปนคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ อินเตอรเน็ตหรือ
หนังสือพิมพตางๆ การจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ วารสาร 
โปสเตอร แผนซีดี คาทําเว็บไซด) ,คาธรรมเนียมตางๆ ,คาเบี้ยประกัน,
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานในกิจการของโรงเรียนอนุบาล,คาจางเหมารถยนตบริการ
นักเรียน  3  คัน   คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานและอาคาร
โรงเรียนอนุบาลและอาคารอ่ืน ๆ คาจางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานชาง
ศิลปและงานตกแตงอาคารสถานท่ีของ ทต.โพธิ์ไชย คาจางเหมา
บุคลากรสอนภาษาตางประเทศมาดําเนินการสอนในโรงเรียนเทศบาล   
คาจางเหมา   บุคคลภายนอกทําหนาท่ีปฏิบัติการสอนในกลุมสาระ
ตางๆ  ของโรงเรียนเทศบาลคาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้ง
โทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ,คาจางสํารวจ จัดเก็บ บันทึก
ขอมูล และคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการของเทศบาล  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ เรื่อง การ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค 
๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรื่อง การจางเอกชนดําเนินงาน ลงวันท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

รวม  บาท 

๑.๒.๒ ประเภท  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๑.เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คพาหนะ
สวนตัว คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 

 ๔0,000    

๒.โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๔0,๐๐๐ บาท 
2.1 คาใชจายการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูล
นาค   จํานวน  4  คน  ในอัตราคนละ  2,๐๐๐  บาท    

จํานวน 6,๐๐๐ บาท 

2.2 คาใชจายการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌิมา
วาส  จํานวน  ๒  คน  ใน  ในอัตราคนละ  2,๐๐๐  บาท    

จํานวน 4,๐๐๐ บาท 

๒.๓คาใชจายในการฝกอบรมการจัดทําแผนจัดประสบการณใหกับ
บุคลากรครูภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

 ๓๐,๐๐๐  
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,823,140 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 3,433,140 บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน   ใชสอย  และวัสดุ รวม 3,433,140 บาท 
๑.๑คาใชสอย  รวม ๑,792,2๐๐ บาท 
๑.๑.๑ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   

รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.คาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล  คาใชจายในการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน
เทศบาล  รวมกับกลุมการศึกษาตางๆ  ดังนี้  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   
กิจกรรมวันไหวครู    กิจกรรมกีฬาสี       กิจกรรมการสงเสริมการอาน 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู      กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน   กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน     ใหมีสุขนิสัยสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี  กิจกรรมระบบดูเหลือชวยเหลือนักเรียน  กิจกรรม
สัมพันธชุมชน   กิจกรรมวันข้ึนปใหม       กิจกรรม  ๕  ส.   กิจกรรม
ประชุมผูปกครองนักเรียน  กิจกรรมวันแมแหงชาติ    กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ   กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  กิจกรรม  อย.
นอย  กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน     กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมการจัดนิเทศภายใน  กิจกรรมพัฒนาระบบ
เตรียมการประเมินภายในและภายนอก  กิจกรรมปฐมวัยกาวหนา  
พัฒนารอบดาน  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กเหมาะสมกับวัย    
โดยจายเปนคาจัดทําเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมา
รถ คาเชาท่ีพัก คาของขวัญของรางวัล    คาจางเหมาบริการตาง ๆ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ 

จํานวน ๑0๐,๐๐๐ บาท 

2.คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงพนักงาน
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๑.๒ โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา รวม 1,642,200 บาท 
๑.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค   
จํานวน  ๕๘   คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน     

จํานวน ๓๒๔,๘๐๐   บาท 

๒.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาส  
จํานวน  ๒๓   คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน     

จํานวน ๑๒๘,๘๐๐   บาท 

๓.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์
ไชย   จํานวน  189  คน ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท จํานวน ๒๐๐  วัน 

จํานวน 756,000 บาท 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและนิสัยรักการอานของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

5.โครงการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   

จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
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6.โครงการหนูนอยฟนสวย  ยิ้มใสวัยกอนเรียน     จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
7.โครงการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
8.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
9.โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ปองกันและปราบปรามยา
เสพติด  เด็กและเยาวชนภายในเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย    

จํานวน 20,000 บาท 

๑0.โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึนปใหมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูล
นาคและ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาสบานสามหมอ   

จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑1.คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
มูลนาคและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาสบานสามหมอ    

จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑2.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล    
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน ไดอยาง
เหมาะสมยิ่งข้ึน และเพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตาม
แนวนโยบายของการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยเปนคาจางเหมา
จัดทําเอกสารเขาเลม  คาของท่ีระลึก คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน  
ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  
26  มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 

จํานวน 20,000 บาท 

๑3.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา   พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง  
ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  เพ่ือสงเสริม
ใหบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงาน และเปนการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา    โดยเปนคาลงทะเบียน  คาเชาท่ีพัก    คา
พาหนะ    คาเบี้ยเลี้ยง     และคาใชจายอ่ืน   ๆ ท่ีจําเปน   ฯลฯ   ตาม
หนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  26  มิย.
2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 

จํานวน 18,000   บาท 

๑4.คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมถึงคาบริการ
อินเตอรเน็ตของโรงเรียนเทศบาล    ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  
มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  26  มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 

จํานวน 9,600 บาท 
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๑5.คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน   เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน โดยจายเปนคาหนังสือ  เอกสาร  
วารสาร  ตํารา  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ           
ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  26  
มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมฯ) 

จํานวน 100,000 บาท 

16.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน โดยจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ  หนังสือ  วารสาร  ตํารา  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  26  
มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมฯ) 

จํานวน 50,000 บาท 

17.คาใชจายในการรณรงคตอตานยาเสพติดในโรงเรียน เพ่ือจายเปน
คาใชจายโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาของเทศบาล
ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  26  
มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมฯ) 

จํานวน 15,000 บาท 

18.คาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซ่ียน      เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู  สูประชาคมอาเซ่ียน  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชยตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  
มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  26  มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็
ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 

จํานวน 80,000 บาท 

19.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย       เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูปฐมวัย  ของ  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย    ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุดท่ี  มท. 
0893.3/ว.1506  ลว.  26  มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 

จํานวน 50,000 บาท 
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๑.๒ คาวัสดุ รวม 1,640,940 บาท 



 

 

 

๑.๒.1 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวใหกับศูนพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาคและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาสบานสามหมอ  เชน   ถาดขาว  ชอน  
หมอ  ทับพี   ชาม  กะละมัง   ผงซักผา  น้ํายาทําความสะอาด  น้ํายา
ขัดพ้ืน  เตาแกส  น้ําดื่ม   ไมกวาด  ท่ีตักขยะ  ฯลฯ 

   

๑.๒.2ประเภท  วัสดุอาหารเสริม(นม) รวม 1,430,940 บาท 
๑.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค   
จํานวน  ๕๘   คน   ในอัตราคนละ  ๗  บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน     

จํานวน ๑๑๓,๖๘๐   บาท 

๒.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมา
วาส   จํานวน  ๒๓   คน   ในอัตราคนละ  ๗  บาท   
จํานวน  ๒๘๐  วัน     

จํานวน ๔๕,๐๘๐   บาท 

๓.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
โพธิ์ไชย  จํานวน  ๑๘๙   คน   ในอัตราคนละ  ๗  บาท   
จํานวน  ๒๖๐  วัน     

จํานวน ๓๔๓,๙๘๐   บาท 

๔.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหโรงเรียนสามหมอโนนทัน    
จํานวน  ๑๓๐   คน   ในอัตราคนละ๗ บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน     

จํานวน ๒๓๖,๖๐๐   บาท 

๕.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหโรงเรียนบานมูลนาค  จํานวน  
๑๑๓   คน   ในอัตราคนละ   ๗ บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน     

จํานวน ๒๐๕,๖๖๐   บาท 

๖.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหโรงเรียนบานหนองหญารังกา  
จํานวน  ๖๖  คน   ในอัตราคนละ  ๗  บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน     

จํานวน ๑๒๐,๑๒๐   บาท 

๗.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหโรงเรียนบานโนนกระยอมกุด
ลอบ  จํานวน  ๑๒๖ คน ในอัตราคนละ  ๗  บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน     

จํานวน ๒๒๙,๓๒๐   บาท 

๘.เงินคาจัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม)  ใหโรงเรียนบานโพธิ์ไชย  จํานวน  
๗๕  คน   ในอัตราคนละ  ๗  บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน     

จํานวน ๑๓๖,๕๐๐   บาท 

1.2.3ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย รวม 120,000 บาท 
1. เพ่ือจัดซ้ือเครื่องใชท่ีจําเปน เชน ชุดกีฬา ,ชุดพ้ืนเมือง,ท่ีนอน,ชุดกัน
เปอน ฯลฯ ของเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค   

จํานวน 30,000   บาท 

2. เครื่องใชท่ีจําเปน เชน ชุดกีฬา ,ชุดพ้ืนเมือง,ท่ีนอน,ชุดกันเปอน 
ฯลฯ ของเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาส   

จํานวน 30,000 บาท 

3. เครื่องใชท่ีจําเปน เชน ชุดเสื้อผาพ้ืนเมือง, ชุดกีฬา ,ท่ีนอน,ชุดกัน-
เปอน ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

1.2.4 ประเภท วัสดุอ่ืน ๆ  รวม 60,000 บาท 
1.คาจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณการเรียนใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมูลนาค  

จํานวน 30,000 บาท 

2.คาจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณการเรียนใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมัชฌิมาวาส  

จํานวน 30,000 บาท 
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งบลงทุน รวม ๒5๐,๐๐๐ บาท 



 

 

 

๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม ๒5๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑ คาครุภัณฑ รวม 5๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑.๑  ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน   รวม 5๐,๐๐๐ บาท 
๑.คาจัดซ้ือตูล็อกเกอร   เพ่ือจัดซ้ือตูล็อกเกอรไวเก็บวัสดุ  อุปกรณการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค 

จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

2.คาจัดซ้ือตูล็อกเกอร   เพ่ือจัดซ้ือตูล็อกเกอรไวเก็บวัสดุ  อุปกรณการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาส 

จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒.๑ ประเภท  คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชย   ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี  มท. 0893.3/ว.1506  ลว.  
26  มิย.2556  (จะเบิกจายไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 

   

งบเงินอุดหนุน รวม ๒,๑4๐,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดเงินอุดหนุน รวม ๒,๑4๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑ ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๒,๑4๐,๐๐๐ บาท 
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ) 

   

๑.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสามหมอโนนทัน    จํานวน  
๑๓๐   คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน     

จํานวน ๕๒๐,๐๐๐   บาท 

๒.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานมูลนาค  จํานวน  ๑๑๓   
คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน     

จํานวน ๔๕๒,๐๐๐   บาท 

๓.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองหญารังกา  
จํานวน  ๖๖  คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน     

จํานวน ๒๖๔,๐๐๐   บาท 

๔.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานโนนกระยอมกุดลอบ  
จํานวน  ๑๒๖  คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน     

จํานวน ๕๐๔,๐๐๐   บาท 

๕.เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานโพธิ์ไชย  จํานวน  ๗๕  
คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน     

จํานวน ๓๐๐,๐๐๐   บาท 

๖.เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ ,กิจกรรมการแขงขันกีฬา ,
กิจกรรมการเขาคายพักแรม, และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย จํานวน   โรงเรียน   โรงเรียนละ   
2๐,๐๐๐  บาท    

จํานวน ๑0๐,๐๐๐ บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,451,760 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,575,360 บาท 
๑.หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางช่ัวคราว รวม 1,575,360 บาท 
๑.๑ ประเภท   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 529,680  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  
สังกัดกองชาง 

   

๑.2 ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน รวม ๓๙,๘๔๐ บาท 
๑.เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง 

จํานวน ๓,๘๔๐ บาท 

๒.เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวซ่ึงจายแกพนักงานเทศบาล    สังกัดกองคลัง (ตามหนังสือดวน
ท่ีสุดท่ีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันท่ี ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

จํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท 

๑.3 ประเภท   เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนง
ผูบริหาร 

จํานวน 63,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผู อํานวยการกองชาง  เดือนละ  
๓,๕๐๐  บาท   

   

๑.๔ ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง รวม 623,160 บาท 
๑.เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ ในการ
ปฏิบัติงานในสังกัดกองชาง 

จํานวน 238,680 บาท 

๒.เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  สังกัดกองชาง จํานวน 384,480 บาท 
๑.๕ ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 319,680 บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ซ่ึงจายแกพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกองคลัง (ตามหนังสือดวนท่ีสุด
ท่ีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันท่ี ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

   

งบดําเนินงาน รวม 1,425,000 บาท 
๑.หมวดคาตอบแทน   ใชสอย  และวัสดุ รวม 1,425,000 บาท 
๑.๑คาตอบแทน  รวม 50,000 บาท 
๑.๑.๑ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,๐๐๐    บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน ลูกจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในเวลาท่ีมีงานรีบดวน 

   

๑.๑.๒ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,๐๐๐    บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน ลูกจาง ตามสิทธิท่ี
พึงจะไดรับ 
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๑.๑.๓ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  จํานวน 5,๐๐๐    บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจาง 
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับ 

   

๑.๒ คาใชสอย รวม 730,000 บาท 
๑.๒.๑ ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 8๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน),คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจาย เ ก่ียวกับการจ างเหมาโฆษณาและเผยแพรข าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ อินเตอรเน็ตหรือหนังสือพิมพตางๆ การ
จัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ วารสาร โปสเตอร แผนซีดี คาทําเว็บไซด) ,
คาธรรมเนียมตางๆ ,คาเบ้ียประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,
คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล,คาติดตั้งไฟฟา,คา
ติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ,คาจางสํารวจ 
จัดเก็บ บันทึกขอมูล และคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการของ
เทศบาล  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ เรื่อง การ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว 
๖๗ เรื่อง การจางเอกชน 

   

๑.๒.๒ ประเภท รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คพาหนะสวนตัว คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ คา
ผานทาง คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 

จํานวน 50,๐๐๐   บาท 

๑.๒.๓ ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน   ครุภัณฑ  ท่ีดินหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน  ถนน  
รองระบายน้ํา  ทอระบายน้ํา  ฝายน้ําลน อาคาร และครุภัณฑอ่ืนๆ   

จํานวน 600,000 บาท 

๑.๓  คาวัสดุ รวม 645,000 บาท 
๑.๓.๑ ประเภท วัสดุสํานักงาน    จํานวน 50,000   บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษ หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไมบรรทัด,ยางลบ,คลิป,
เปก,เข็มหมุด,เทป พี วี ซี,กระดาษคารบอน,กระดาษไข,ลวดเย็บกระดาษ,กาว
,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ชอลก,ผาสําลี,แปรงลบประ
ดาน,ตรายาง,๙อง,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ,ซองใชในการบรรจุหีบ
หอ,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวางเอกสาร,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,
กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทบอรด,แผนปายช่ือสํานักงาน หรือหนวยงาน แผน
ปายจราจร หรือแผนปายตางๆ,มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน,เครื่องคํานวณเลข,หีบเหล็กเก็บเงิน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง
,แผงก้ันหอง,กระเปา ฯลฯก้ันหอง ฯลฯ 
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๑.๓.๒ วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทปพันสายไฟฟา,
สายไฟฟา,ปลั๊กไฟฟา,สวิตซไฟฟา,หลอดไฟา,หลอดวิทยุทานซิตเตอร
และชิ้นส วนวิทยุ ,ลูกถ วยสายอากาศ,รี ซีส เตอร , มูฟวิ่ งคอยส ,
คอนเดนเซอร,ขาหลอดฟูออเรสเซนซ,เบรกเกอร,สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคม
ไฟฟา พรอมขา หรือกาน,หมอแปลงไฟฟา(Step-Up-Down),ลําโพง,
ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,ผังแสดงวงจรตางๆ,แผงบังคับทางไฟ,ไฟ
ฉายสปอตไลท,หัวแรงไฟฟา,เครื่องวัดความตานทานไฟฟา,เครื่องวัด
กระแสไฟฟา,เครื่องวัดแรงดันๆไฟฟา,มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา
,เครื่องประจุไฟ,เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ,เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย,เครื่องจัดสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

   

๑.๓.3 ประเภท  วัสดุกอสราง จํานวน 100,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ   เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอรแบบมือถือ,เปา
วัดระยะพรอมขาตั้งและกลองบรรจุ,เทปวัดระยะทางขนาดยาว  100  
เมตร  ,  เหล็ก, ไมตาง ๆ  ,ทินเนอร,สี,แปรงทาสี,ตะปู,คอน,จอบ,เสียม
,เลื่อย,ปูน,ทราย,อิฐ,หิน      ฯลฯ    

  บาท 

๑.๓.๔ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000    บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ แบตเตอรี่ สายเข็มไมคนอต สกรู หมอน้ํารถยนต 
กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง กุญแจปากตาย 
คีมล็อค ยางนอกยางใน หัวเทียน ฯลฯ 

  บาท 

๑.๓.5 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 150,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น จารบี ฯลฯ    
๑.๓.6 ประเภท วัสดุการเกษตร  จํานวน 40,000     บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ พันธุพืช พันธุสัตว ปุย ยาปราบศัตรูพืช อุปกรณ
ขยายพันธุ ฯลฯ   

   

๑.๓.7 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000    บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ๆไมอัดฯลฯ       
1.3.8 ประเภท   วัสดุอ่ืน ๆ จํานวน 110,000 บาท 
๑.เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  ถังขยะใหกับหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย ใช
เปนท่ีรองรับขยะมูลฝอย     

จํานวน 100,000 บาท 

๒.เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  เชน  
ตะกรา ,ถุงมือยาง,รองเทาบูด,ผาปดจมูก,ไมกวาด,ถุงพลาสติกดํา,เขง,
คราดเหล็ก  ฯลฯ    

จํานวน 10,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 351,400 บาท 
๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 351,400 บาท 
๑.๑ คาครุภัณฑ รวม 251,400 บาท 
๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม 33,000 บาท 
จัดซ้ือโตะตาง ๆ   เกาอ้ีตาง ๆ จัดซ้ือตูตางๆ   จํานวน 33,000 บาท 
๑.๑.๒ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 46,400 บาท 
จัดซ้ือรถจักรยานยนต   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถจักรยานยนต   ขนาด 
120 ซีซี. 

จํานวน 46,400 บาท 

๑.๑.๓ ประเภทครุภัณฑกอสราง  รวม 95,000     บาท 
๑.จัดซ้ือเครื่องอัดจารบี    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องอัดจารบีไว
สําหรับรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล     

จํานวน 10,000    บาท 

๒.จัดเครื่องตัดคอนกรีต  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดคอนกรีตเพ่ือ
ใชในงานกิจการของเทศบาล 

จํานวน 30,000 บาท 

๓.จัดซ้ือเครื่องผสมคอนกรีต เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องผสมคอนกรีต
เพ่ือใชในการกิจการของเทศบาล 

จํานวน 45,000 บาท 

๔.จัดซ้ือรถเข็น  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถเข็นเพ่ือใชในงานกิจการของ
เทศบาล 

จํานวน 10,000 บาท 

๑.๑.๔  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  20,000  
จัดซ้ือเครื่องปนไฟ เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใชในกิจการ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

จํานวน 20,000 บาท 

๑.๑.๕ ครุภัณฑโรงงาน รวม 15,000     บาท 
จัดซ้ือเครื่องลางอัดฉีดรถ   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องลางอัดฉีดรถไว
สําหรับรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล    

จํานวน 15,000    บาท 

๑.๑.6 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 42,๐๐๐ บาท 
จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร    และอุปกรณตาง    จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
(โนตบุค) และอุปกรณตาง ๆ 

จํานวน 42,000   บาท 

1.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    
ประเภท  คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 100,000 บาท 
เพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาท่ีดินและสิ่งกอสราง    
 
งบเงินอุดหนุน รวม 1๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.หมวดเงินอุดหนุน รวม 1๐๐,๐๐๐ บาท 
1.1 ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 1๐๐,๐๐๐ บาท 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอมัญจาคีรี    
๑.กิจกรรมขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสองสวาง ภายในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  หมูท่ี  ๑-๑๐   

จํานวน 1๐๐,๐๐๐ บาท 
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งานไฟฟาถนน รวม 3,226,450 บาท 
งบลงทุน รวม 3,226,450 บาท 
๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 3,226,450 บาท 
1.1 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 3,226,450 บาท 
๑.๑.1 ประเภทถนน รวม 3,226,450 บาท 
1.โครงการกอสรางถนน คสล. (จากหนาบานนายสมนิตย นาทา  
ถึงหนาบานนายจรัญ  ผดังทิว)  หมูท่ี  ๑  ขนาดผิวจราจร   
กวาง  5 เมตร  ยาว  155 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 775 ตร.มและวางทอ Ø  0.40 เมตร 
จํานวน  ๖  ทอน  พรอมยาแนวฝงกลบเกลี่ยเรียบพรอมลงลูกรัง 
ไหลทางไมนอยกวา  15  ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ  
และติดตั้งปายโครงการ  ๑  ปาย     

จํานวน       ๔๖๐,๐๐๐ 
 

บาท 

2.โครงการลงลูกรัง (จากโสกน้ําขุน ถึงลาดยางบานพอตอย)  
หมูท่ี  ๒ ขนาดผิวจราจร กวาง  3 เมตร  ยาว  1,150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๕๐๐  ลบ.ม. 
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ โดยลงเปนบางชวง  

จํานวน 98,000 บาท 

3.โครงการลงลูกรังจากนา ส.จ.มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ถึงชีหลง  หมูท่ี  ๒ 
ขนาดผิวจราจร กวาง 4  เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 300  ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

จํานวน 59,000 บาท 

4.โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบานแมสาน)  หมูท่ี  ๒  
ขนาดผิวจราจร  กวาง  3 เมตร  ยาว  55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต  165  ตร.ม.   (ไมมีรอยตอตามยาว)     

จํานวน 94,000 บาท 

5.โครงการลงลูกรัง (จากโนนแดงถึงกุดแข) หมูท่ี  ๓  ขนาดผิวจราจร   
กวาง  4 เมตร ยาว  900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ 
ลูกรังไมนอยกวา  ๕50  ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบโดยลงเปนบางชวง 

จํานวน ๙๙,๘๐๐ บาท 

6.โครงการลงลูกรัง (จากหนองหวายแสงถึงกุดขวาง)   หมูท่ี  ๓ 
ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร  ยาว  2,800 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  6๐๐  ลบ.ม.พรอมปรับ 
เกลี่ยเรียบโดยลงเปนบางชวง 

จํานวน 99,950 บาท 

7.โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่  ๓   จํานวน ๒ ชวง   
ชวงที่ ๑ (จากบาน นางเคน ทางออกไปหนองแปน) ขนาดผิวจราจร   
กวาง  4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอน 
กรีตไมนอยกวา  ๔๐๐  ตรม.พรอมวางทอ Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๖  ทอน   
พรอมฝงกลบเกลี่ยเรียบ ชวงที่ ๒ (ปากซอยหนาบานนางกัญหา สิงสา)  
ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 80 ตร.ม. (ไมมีรอยตอตามยาว) 
 และติดตั้งปายโครงการจํานวน  ๑  ปาย  พรอมลงลูกรังไหลทางไม 
นอยกวา 15  ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

จํานวน 292,000 บาท 
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8.โครงการกอสรางถนน คสล.(จากศาลากลางบานถึงโรงเรียน) หมูท่ี 4   
ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร  ยาว  82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 328 ตร.ม.(ไมมีรอยตอตามยาว) 
พรอมวางทอคสล.Ø 0.30  เมตร  พรอมยาแนวฝงกลบ 
จํานวน  ๕  ทอน  พรอมลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา  ๑๕  ลบ.ม. 
พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายโครงการ  ๑  ปาย     

จํานวน 187,000 บาท 

9.โครงการกอสรางถนน  คสล.(จากคอนกรีตกลางบานซอยบาน 
พอคําพาถึงถนนรอบหมูบานดานทิศตะวันออก)  หมูท่ี  ๔  
ขนาดผิวจราจร  กวาง  2.50 เมตร  ยาว  100 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 250 ตร.ม. 
(ไมมีรอยตอตามยาว)พรอมลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา  12 ล.บ.ม.  
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

จํานวน 99,900 บาท 

10.โครงการกอสรางถนน  คสล.(จากหนาบานผูใหญศรีสวัสดิ์ สอนนํา 
ถึงถนนลาดยาง)   หมูท่ี  ๕  ขนาดผิวจราจร  กวาง  5 เมตร  
ยาว 69  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต 
ไมนอยกวา 345  ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา   
13  ล.บ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายโครงการ  ๑  ปาย     

จํานวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท 

11.โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (จากขางวัดถึงปาชา)   หมูท่ี   ๕ 
ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร ยาว  500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  400  ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ย 
เรียบ(ซอมแซมสวนท่ีชํารุด) 

จํานวน 78,000 บาท 

12.โครงการซอมแซมดิน (จากลาดยางถึงนาแมยอย )   
หมูท่ี  ๕ ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร ยาว  500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 400  ลบ.ม. พรอมปรับ 
เกลี่ยเรียบ(ซอมแซมสวนท่ีชํารุด)  

จํานวน 78,000 บาท 

13.โครงการซอมแซมถนนลูกรัง(จากลาดยางหนองสิมถึงนานายวสุ) 
หมูท่ี  ๖  ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร ยาว  2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  1,000 ลบ.ม. 
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ(ซอมแซมสวนท่ีชํารุด) 

จํานวน 99,000 บาท 

๑4.โครงการลงลูกรัง(จากหนองสิมไปถึงบานนางแดง)  หมูท่ี  ๖ 
ขนาดผิวจราจร กวาง  4 เมตร ยาว  150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  120  ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
โดยลงเปนบางชวง 

จํานวน 23,000 บาท 
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15.โครงการลงลูกรัง(จากถนนรอบโนนสิลาเลขถึงซอยบานพอดม)  
หมูท่ี  ๖  ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร ยาว  350 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  280 ลบ.ม. 
พรอมปรับเกลี่ยเรียบโดยลงบางชวง 

จํานวน 55,000 บาท 

16.โครงการกอสรางถนน  คสล.จากซอยขางบานนายสรอย  
กอนศรีษะ  หมูท่ี  ๗ ขนาดผิวจราจร  กวาง  3 เมตร ยาว  231.66 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  695  
 ตร.ม. (ไมมีรอยตอตามยาว)พรอมลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา  20  
ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายโครงการ  ๑  ปาย     

จํานวน 397,000 บาท 

17.โครงการกอสรางถนน  คสล.(จากสามแยกบานผูใหญบานถึง 
วัดสระทอง)  หมูท่ี  ๘  ขนาดผิวจราจร  กวาง  5 เมตร ยาว  70 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 350 ตร.ม.  
พรอมวางทอ Ø  ๐.4๐  เมตร  จํานวน  ๖  ทอน  พรอมยาแนวฝงกลบ 
เกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายโครงการ  ๑  ปาย    พรอมลงลูกรังไหล 
ทางไมนอยกวา  12 ล.บ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ   

จํานวน 200,000 บาท 

18.โครงการลงลูกรัง(จากสี่แยกชีโคกพระถึงเขตตําบลวังแสง) หมูท่ี  ๘ 
ขนาดผิวจราจร  กวาง  4 เมตร ยาว  4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  
เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  600 ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ย 
เรียบโดยลงเปนบางชวง 

จํานวน 99,950 บาท 

19.โครงการซอมแซมถนนลูกรัง(จากบานนางสมหมายถึงนานายสุรี) 
หมูท่ี  ๘  ขนาดผิดจราจร  กวาง 4  เมตร  ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๕๐๐ ลบ.ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ(โดยซอมแซมสวนท่ีชํารุด) 

จํานวน 97,000 บาท 

20.โครงการซอมแซมถนนลูกรัง จํานวน ๒  ชวง หมูท่ี ๙  
 ชวงท่ี ๑ (จากสะพานกุดเวียนถึงนานายออนจันทร แกวสุพรรณ)  
กวาง  4 เมตร ยาว  550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ 
ลูกรังไมนอยกวา  300  ลบ.ม. ชวงท่ี ๒ (จากนานางทองคูณ คะเณรุ 
พันธ ถึงนานายสถิตย งามเชื้อ) กวาง  4 เมตร ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  300  ลบ.ม.  
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (ซอมแซมสวนท่ีชํารุด)   

จํานวน 99,950 บาท 

21.โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยบานนางอุดม พิมแสน) หมูท่ี ๙ 
ขนาดผิวจราจร  กวาง  2.50 เมตร ยาว  75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 188 ตร.ม. (ไมมีรอยตอตามยาว) 
พรอมลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา  10 ล.บ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

จํานวน 99,900 บาท 
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22.โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยเขาบานผูใหญวีระ  แกวกา)   
หมูท่ี  ๑๐  ขนาดผิวจราจร  กวาง  3 เมตร ยาว 72  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 215  ตร.ม. 
 (ไมมีรอยตอตามยาว)พรอมลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา  8  ล.บ.ม.  
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายโครงการ  ๑  ปาย     

จํานวน 123,000 บาท 

23.โครงการกอสรางถนน  คสล.(ซอยขางบานนางสมศรี มาฆะเซน 
ถึงบานนายสุข คามตะสีลา)  หมูท่ี  ๑๐  ขนาดผิวจราจร   
กวาง  3 เมตร ยาว 53  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ 
คอนกรีตไมนอยกวา 159  ตร.ม. (ไมมีรอยตอตามยาว) พรอมลง 
ลูกรังไหลทางไมนอยกวา  6  ล.บ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

จํานวน 90,000 บาท 

 
 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 469,747 บาท 
งบลงทุน รวม 469,747 บาท 
๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 469,747 บาท 
๑.๑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 469,747 บาท 
๑.๑.๑ ประเภทรองระบายน้ํา รวม 469,747 บาท 
๑.โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  คสล.(จากบานนายวสันต 
ถึงหนาบานนางละเอียด)  หมูท่ี  ๔ โดยมีขนาด กวาง  0.40 เมตร  
ลึก   0.40 เมตร ยาว 50  เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม 
นอยกวา 20 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.โพธิ์ไชย 

จํานวน 59,907 บาท 

2.โครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล.(หนาบานพอพิน  จําปาง)   
หมูท่ี  ๔  กวาง  ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๒๘  เมตร   
(ขางละ 64  เมตร)หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  18.80  ตรม.  
และติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.โพธิ์ไชย 

จํานวน 153,385 บาท 

3.โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  คสล.(จากบานพอกวีไปบานพอสึก)   
หมูท่ี   ๖   กวาง  ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  47  เมตร   
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  18.80  ตรม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.โพธิ์ไชย 

จํานวน 56,455 บาท 

4.โครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล.(ซอยคุมโนนสังข) หมูท่ี  ๑๐ 
กวาง  ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  167  เมตร   
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 66.80  ตร.ม. และติดตั้งปาย 
โครงการจํานวย  ๑  ปาย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.โพธิ์ไชย 

จํานวน 200,000 บาท 

 
 
 
 



 

 

 

 
๙๒ 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักแหลงน้ําและปาไม รวม 268,000 บาท 
งบลงทุน รวม 268,000 บาท 
๑.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 268,000 บาท 
๑.๑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 268,000 บาท 
๑.๑.๑ ประเภทคลองสงน้ํา รวม 268,000 บาท 
1.โครงการขุดคลองสงน้ําจากปาชาถึงบานกุดลอบ หมูท่ี ๙  ชวงท่ี  ๑  
ขนาดปากคลองกวาง ๒ เมตร ยาว ๖๗๙ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 1,154  ลบ.ม. พรอมปรับแตงงาน 
ดินและวางทอ  คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร  จํานวน  ๗๒  ทอน  
พรอมยาแนวฝงกลบเกลี่ยเรียบ ชวงท่ี  ๒  ขนาดปากคลอง 
กวาง ๒ เมตร ยาว 550  เมตร  ยาว 550  ม.ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 962  ลบ.ม. พรอมปรับแตงงานดิน   
พรอมปายโครงการ จํานวน  ๑  ปาย   

จํานวน ๑๗๗,๐๐๐ บาท 

๒.โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา(จากแยกนานายอําพรสีหานามถึงแยก 
ลาดยาง ขก.3037)  หมูท่ี  ๙  กวาง  1.50 เมตร ยาว  1,000 
 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 625   
ลบ.ม.พรอมปรับแตงงานดินและวางทอ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø 0.60 เมตร  
 จํานวน  ๔๘  ทอนพรอมยาแนวฝงกลบเกลี่ยเรียบ 

จํานวน 91,000 บาท 
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