
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลโพธิไชย

อําเภอ โคกโพธิไชย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,679,290 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,674,730 บาท
งบบุคลากร รวม 10,160,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้เกณฑ์จากรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน 
เงินกู้หรือเงินอืนใดในปีงบประมาณ 2557  ตามเกณฑ์ รายได้
 เกิน ๑๐ – ๒๕ ล้านบาท)
(๑) เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ ๒๗,๖๐๐ บาท      
เป็นเงิน  ๓๓๑,๒๐๐  บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน ๒ คน ๆละ
 เดือนละ ๓๐,๓๖๐ บาท เป็นเงิน  ๓๖๔,๓๒๐  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้เกณฑ์จากราย
รับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินอืนใดในปีงบ
ประมาณ 2557  ตามเกณฑ์ รายได้ เกิน ๑๐ – ๒๕ ล้านบาท)
(1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
จํานวน ๒ คน ๆละ  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  โดยใช้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ใช้เกณฑ์จากรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงิน
อืนใดในปีงบประมาณ 2557  ตามเกณฑ์ รายได้ เกิน 
๑๐ – ๒๕ ล้านบาท)
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมตรี
เดือนละ ๔,๐๐๐  บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐  บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมตรี 
เดือนละ ๓,๐๐๐  บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐  บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้เกณฑ์จากรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
 เงินกู้หรือเงินอืนใดในปีงบประมาณ 255๔  ตามเกณฑ์ 
รายได้ เกิน ๑๐ – ๒๕ ล้านบาท) ดังนี
(๑) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
เดือนละ ๙,๖๖0 บาทรวม เป็นเงิน ๑๑๕,๙๒๐  บาท
(๒) เงินค่าตอบแทนรายเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
เดือนละ ๖,๙๐0 บาทรวม เป็นเงิน  ๘๒,๘๐๐  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้เกณฑ์จากรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
 เงินกู้หรือเงินอืนใดในปีงบประมาณ 255๔  ตามเกณฑ์ 
รายได้ เกิน ๑๐ – ๒๕ ล้านบาท) ดังนี
- ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ ๑๕,๑๘๐.-บาท เป็นเงิน ๑๘๒,๑๖๐.-บาท 
- ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ ๑๒,๔๒๐.-บาทเป็นเงิน ๑๔๙,๐๔๐.-บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๐ คน 
ๆละ ๙,๖๖๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,536,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,400,290 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
สังกัดสํานักปลัดเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
"1.เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวซึงจ่ายแก่พนักงานเทศบาล    สังกัดสํานักปลัด 
(ตามหนังสือด่วนทีสุดทีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ 
ลงวันที ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕)"

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
 รองปลัดเทศบาล  เดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท  หัวหน้าสํานักปลัด  
๓,๕๐๐  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร 
อัตราเดือนละ  ๕,๖๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,461,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป 
ในการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 384,000 บาท
"เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวซึงจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป   
 สังกัดสํานักปลัด (ตามหนังสือด่วนทีสุดทีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ 
ลงวันที ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕)"
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งบดําเนินงาน รวม 3,115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ,เงินรางวัล,ค่าสํารวจ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆฯลฯ งบประมาณ 110,000 บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
(ตามหนังสือทีมท. ๐๘๗๒.๐๑/ว๓๙๘๓ลงวันท๗ีมีนาคม๒๕๔๖
เรืองการกําหนดค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการในการประเมิน
ผลงานฯ) และคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน รวมทังผู้
ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน ฯลฯ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ฯ งบประมาณ 30,000 บาท
3.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตําบลโพธิไชย
งบประมาณ  100,000 บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการตามที
ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช
การตามทีระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่าย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ   ของพนักงานตามสิทธิ
ทีพึงได้รับสังกัดสํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิ
ในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิ
ในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

1.เพือเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก,ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน),ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ อินเตอร์เน็ตหรือหนังสือ
พิมพ์ต่างๆ การจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร โปสเตอร์ แผ่น
ซีดี ค่าทําเว็บไซด์) ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบียประกัน,ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,ค่าติดตังไฟฟ้า,ค่าติดตังประปา,ค่าติดตัง
โทรศัพท์,ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ,ค่าจ้างสํารวจ จัดเก็บ บันทึก
ข้อมูล" งบประมาณ  100,000  บาท 
 
2.ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องในกิจการของเทศบาล   จํานวน ๒  
อัตรา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ 
เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ลงวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
มาก ที กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรือง การจ้างเอกชนดําเนินงาน ลงวันที ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓)"  งบประมาณ   200,000 บาท
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยียมชม  ทัศนศึกษาดูงาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม
สภาเทศบาล
 ประชุมคณะกรรมการประจําสภาเทศบาล การประชุมระหว่างเทศบาล
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือกลุ่ม
องค์กรต่าง หรือผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าทีผู้เข้าร่วม
ประชุม 
สําหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง  ค่าของทีระลึก  ค่าพิมพ์
เอกสาร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการรับรอง,ค่าพิธีเปิดอาคารต่างๆ,
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี"

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. อปพร. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน กลุ่มผู้สูง
อายุ  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง  นําดืม  ค่า
เช่าทีพัก  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ในกรณีมีตําแหน่งว่าง จํานวน 5,000 บาท

3.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าพาหนะส่วนตัว ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

4.เพือเป็นค่าเบียเลียงพยาน,ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล,ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา,ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
ทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

5.เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล (ตรงกับวันที ๒๔ เมษายนของทุกปี) 
 เช่น จัดนิทรรศการ ทําบุญเลียงพระ บําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์

จํานวน 10,000 บาท

6.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจําปี ๒๕๕๙ เช่น 
ของรางวัล ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าอืนทีเกียวข้อง จํานวน 50,000 บาท

7.เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้  ในกิจกรรม
วันสําคัญต่างๆ เช่นวันสิงแวดล้อมโลก ฯลฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

จํานวน 15,000 บาท

8.เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ หรือ
ประชาชนทัวไป เช่น  ค่าอาหาร อาหารว่าง นําดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องตามโครงการ

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
"เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ ต่างๆ"
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ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ยาง
ลบ,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,เทป พี วี ซี,กระดาษคาร์บอน,กระดาษไข,ลวดเย็บ
กระดาษ,กาว,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ์,ชอล์ก,ผ้า
สําลี,แปรงลบประดาน,ตรายาง,๙อง,ธงชาติ,สิงทีได้จากการซือหรือจาง
พิมพ์,ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ,นํามัน ไข ขีผึง,ขาตัง(กระดานดํา),ทีถู
พืน,ตะแกรงวางเอกสาร,นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,เครืองตัดโฟม,เครืองตัดกระดาษ,เครืองเย็บกระดาษ,กุญแจ,ภาพ
เขียน แผนที,พระบรมฉายาลักษณ์,แผงปิดประกาศ,กระดานดํา รวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด,แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ,มู่ลี ม่านปรับแสง(ต่อผืน),พรม(ต่อผืน),นาฬิกา
ตังหรือแขวน,เครืองคํานวณเลข,หีบเหล็กเก็บเงิน,พระพุทธรูป,พระบรม
รูปจําลอง,แผงกันห้อง,กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแปรง,ไม้กวาด,เข่ง,มุ้ง,ผ้าปูทีนอน,
ปลอกหมอน,หมอน,ผ้าห่ม,ผ้าปูดโต๊ะ,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,
แก้วนําจานรอง,กระจกเงา,นําจืดทีซือจากเอกชน,ถาด,โอ่งนํา,
ทีนอน,มีด,กระโถน,เตาไฟฟ้า,เตานํามัน,เตารีด,เครืองบดอาหาร 
เตาแก๊ส ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน  หม้อ ถ้วย ชาม 
ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถังนําแข็ง  ผ้าปูโต๊ะ  
นําแข็ง นําดืม ผงชักฟอก นํายาล้างจาน นํายาขัดพืน ฯลฯ"

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา
 ลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน ไขควง  นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์
 หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  ฟิลม์กรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  กระจกโค้งมน  
ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล  นํามันก๊าด 
นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี
 นํามันเครืองนํามันเครือง นํามันเบรค นํากลัน นํายาทําความเย็น  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือผ้าเขียนป้าย สี พู่กัน ทินเนอร์ 
แผ่นบันทึกเสียง ฯลฯ"

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล 
ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมิน
ตันไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ 
ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด 
นาฬิกาจับเวลานวม ลูกทุ่มนําหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์
บอลล์ 
ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และอุปกรณ์กีฬาอืน ๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ   อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video 
Disc, Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้นเครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง ไม่เกิน 20,000
 บาท  เมาท์ แป้นพิมพ์ หมึก ตลับผงหมึก ฯลฯ"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,090,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
"สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในสํานักงาน และอาคารต่างๆ 
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน"

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
"สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลโพธิไชย"

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือ    ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ดวงตราไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งพัสดุ ครุภัณฑ์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นคู่สายระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการทําเว็บไซด์  
ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบสือสาร   ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  
ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต  
การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ 
 ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 369,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 369,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองดูดฝุ่น  ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 9,000 บาท
จัดซือเครืองสแกนลายนิิวมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  ตามรายละเอียด
มาตรฐานครุภัณท์ จํานวน 15,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีโต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอีต่างๆ เครืองพิมพ์ดีด 
เครืองโทรศัพท์ รวมถึง เครืองโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์มือถือเครือง
โทรภาพหรือโทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร เครืองอัดสําเนา เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล  เครืองทําลายเอกสาร เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  ชุดรับ
แขก  เครืองบันทึกเงินส เครืองปรับอากาศ พัดลม รวมถึงพัดลมระบาย
อากาศ เครืองดูดฝุ่น ลิฟท์ รถเข็น ถังเก็บนํา เครืองปรุกระดาษไข เคาน์เตอร์ 
แท่นอ่านหนังสือ ทีวางหนังสือพิมพ์ เครืองขัดพืน เครืองชุมสายโทรศัพท์ ตู้
โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ เครืองโทรพิมพ์ เครืองนับเหรียญ เครืองนับ
ธนบัตร เครืองฟอกอากาศ  วิทยุตามตัว  ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 65,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  ๘  เครือง   (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่ 
น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
100 GB จํานวน 1 หน่วย - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่
น้อยกว่า 1 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1  หน่วย

จํานวน 130,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
"รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง"

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเทศบาลตําบลบ้านโคก  
ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครืองใช้สํานักงาน 
 และครุภัณฑ์สํานักงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,986,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,325,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,325,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,445,880 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  สังกัดกองคลัง"

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
"1.เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเพือจ่ายเป็นเงินเพิม
การครองชีพชัวคราวซึงจ่ายแก่พนักงานเทศบาล    
สังกัดกองคลัง (ตามหนังสือด่วนทีสุดทีขก 
๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันที ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕)"
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  
เดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท"

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ในการปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเพือจ่ายเป็นเงินเพิม
การครองชีพชัวคราวซึงจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลัง 
(ตามหนังสือด่วนทีสุดทีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ ลงวันที ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕)

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ตามระเบียบฯสังกัดกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ  
ของพนักงานตามสิทธิทีพึงได้รับสังกัดกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิใน
การเบิกจ่ายตามระเบียบฯสังกัดกองคลัง

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิ
ในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท

1.เพือเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก,
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ อินเตอร์เน็ตหรือหนังสือ
พิมพ์ต่างๆ 
การจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร โปสเตอร์ แผ่นซีดี ค่าทํา
เว็บไซด์) 
,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบียประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,
ค่าติดตังไฟฟ้า,ค่าติดตังประปา,ค่าติดตังโทรศัพท์,ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ,
ค่าจ้างสํารวจ จัดเก็บ บันทึกข้อมูล  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในกิจการงานกองคลังตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน ๓  อัตรา และค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ
 ทีเกียวข้องในกิจการของเทศบาล  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ 
เรือง การจ้างเอกชนดําเนินงาน ลงวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  งบ
ประมาณ  ๒๗๐,๐๐๐  บาท
3.ค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง,
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลโพธิไชย   งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสร้างจิตสํานึกให้ผู้มีหน้าทีชําระภาษีในการชําระภาษีและสร้างแรง
จูงใจให้ประชาชนชําระภาษีเพิมขึน   เช่น  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์การชําระภาษี  การมอบของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น
ประจําปี ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการออกรับชําระภาษีนองสถานที  รวมถึง
สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าทีและให้ความร่วมมือในการ
ชําระภาษี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่พาหนะส่วนตัว ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 หรือทรัพย์สินอืน ๆ"
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  ตรายาง   เข็ม
หมุด  เทปพีวีซี  แผ่นใส คลิป  กระดาษไข  ซอง   ธงชาติ   สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือวัสดุหรือจ้างพิมพื นําดืม  หนังสือพิมพ์ในสํานักงาน  และวัสดุ
สํานักงานทีมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานระยะเวลาประมาณ ๑  
ปี  ขึนไป  แต่มีราคาต่อหน่วยหนึง/ชุดหนึงไม่เกิน  ๕,๐๐๐  
บาท  เช่น  เครืองคํานวณ  เครืองตัดกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์  กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล  นํามันก๊าด 
 นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี 
นํามันเครืองนํามันเครือง นํามันเบรค นํากลัน นํายาทําความเย็น  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ   อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,
 Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมน
บอร์ด (Main Board) 
เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Card)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์
งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  1  เครือง   (จอ
ขนาดไมน้อยกว่า 18.5 นิว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่ 
น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
100 GB จํานวน 1 หน่วย - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์?และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1  
หน่วย

จํานวน 16,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,271,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดกิจกรรมเนืองในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี ๒๕๕๙ เช่นค่าอุปกรณ์  ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่านําแข็งนําดืม ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน เพือให้ความรู้เรือง
ของการระงับอัคคีภัยกับประชาชน และตังจุดปลอดภัยในชุมชน ทัง ๑๐ หมู่
บ้าน ในเขตตําบลโพธิไชย ประจําปี ๒๕๕๙ เพือจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม  ค่าเอกสาร ค่าถังดับ
เพลิงพร้อมชุดติดตัง ค่าผงเคมีดับเพลิง ค่านํามัน ค่าแก็สและวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร.  เพือจ่ายเป็นค่าฝึกทบทวนอปพร. 
ประจําปี ๒๕๕๙  เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าเช่าสถานที   ค่าเช่าทีพักค่าเช่า
เหมารถยนต์ ค่าเช่าเหมาอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหร เครืองดืม  
ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าเครืองแต่งกาย และอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม 
ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ อปพร. เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ 
อปพร. ประจําปี ๒๕๕๙  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจัดสถานที ค่าเช่า
สถานที  ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าเหมารถยนต์ ค่าเช่าเหมาอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหร ค่าอาหารว่างเครืองดืมค่าเอกสาร ค่าเครืองแต่งกาย และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
๑ เพือเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง และวัสดุเครืองแต่งกายอืน
ทีมีความจําเป็นต้องใช้ในงานป้องกันฯ  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท
๒ เพือเป็นค่าจัดซือชุดเครืองแบบให้กับสมาชิก อปพร.  งบ
ประมาณ ๖๐,๐๐๐  บาท

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในการดับเพลิง
 เช่น สายส่งนํา สายดูดนํา ข้อต่อ  หัวฉีดนํา หน้ากาก  ถุงมือกันความร้อน 

 เครืองพ่นยาสะพายหลังไฟฟ้า ไม้ดับไฟ นํายาโฟม      ถังดับเพลิง  
ผงเคมีดับเพลิง   วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 581,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 261,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถจักยานยนต์ตรวจการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ซีซี  และไม่เกิน ๒๕๐ ซีซี จํานวน 95,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจักซือเครืองรับส่งวิทยุ  ระบบVHF/FM ชนิดประจําที   40 วัตต์  
จํานวน  1  เครือง จํานวน 40,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบต่อท่อขนาด ๒ ก๊อก จํานวน 26,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เป็นค่าปรับปรุงและซ๋อมแซมครุภัณฑ์ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 320,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างแท่นดูดนําใส่รถดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลโพธิไชย จํานวน 90,000 บาท

โครงการติดตังเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ  (เสาสูง) จํานวน 90,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานป้องกันฯ จํานวน 50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,025,120 บาท
งบบุคลากร รวม 3,955,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,955,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,550,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะเดือนละ 5,600 บาท 
และเงินค่าตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ  5,600 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,600 บาท
๑.เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป 
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย  
 จ่ายจากเงินอุดหนุนกรมฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวซึงจ่ายแก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
(ตามหนังสือด่วนมากทีขก ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๕๒ลงวันที ๓  กค. ๒๕๕๖)
จ่ายจากเงินอุดหนุนกรมฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,070,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

"1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)  งบประมาณ 5,๐๐๐  บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
(ตามหนังสือทีมท. ๐๘๗๒.๐๑/ว๓๙๘๓ลงวันท๗ีมีนาคม๒๕๔๖
เรืองการกําหนดค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการในการประเมินผล
งานฯ) 
และคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน รวมทังผู้ดําเนินการสอบคัด
เลือก 
สอบแข่งขัน ฯลฯ พนักงานครูเทศบาล งบประมาณ  1๐,๐๐๐ บาท"
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  
ของพนักงานครูเทศบาลตามสิทธิทีพึงได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิใน
การเบิกจ่ายตามระเบียบฯสังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลโพธิไชย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิ
ในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ สังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลโพธิไชย

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 930,000 บาท

1.เพือเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก,
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
อินเตอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ การจัดทําแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร โปสเตอร์ แผ่นซีดี ค่าทําเว็บไซด์) ,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบียประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
2.ค่าจ้างเหมารถยนต์บริการนักเรียน  3  คัน   
3.ค่าจ้างเหมา   บุคคลภายนอกทําหน้าทีปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระ
ต่างๆ  
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย  จํานวน  6  คน และค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ 
ทีเกียวข้องในกิจการของเทศบาล  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ 
เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 ลงวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรือง การจ้างเอกชนดําเนินงาน ลงวันที ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนเกียวกับการบริหารสถานศึกษา จํานวน 40,000 บาท

1. าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูลนาค จํานวน  4 คน ในอัตราคนละ  2,๐๐๐  บาท 
งบ  8,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมัฌิมาวาส  จํานวน  1  คน   ในอัตราคนละ  2,๐๐๐ บาท 
งบ  2,000 บ.  "
3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดทําแผนจัดประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบ  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่พาหนะส่วนตัว ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,217,174 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,003,174 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,464,378 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  ร่วม
กับกลุ่มการศึกษาต่างๆ  ดังนี    กิจกรรมวันไหว้ครู    กิจกรรมกีฬาสี       
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้      
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน     ให้มี
สุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  กิจกรรมระบบดูเหลือช่วยเหลือนัก
เรียน  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน   กิจกรรมวันขึนปีใหม่       กิจกรรม  ๕  ส.   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ   กิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  กิจกรรม  อย.น้อย  
กิจกรรมผลิตสือการเรียนการสอน     กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรนัก
เรียน  กิจกรรมการจัดนิเทศภายใน  กิจกรรมพัฒนาระบบเตรียมการประเมิ
ภายในและภายนอก  กิจกรรมปฐมวัยก้าวหน้า  พัฒนารอบด้าน  กิจกรรมส่ง
เสริ,พัฒนาการเด็กเหมาะสมกับวัย    โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเบียเลียง ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าของขวัญของรางวัล    ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,264,378 บาท
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3.1เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูลนาค   
จํานวน  31 คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน  
งบประมาณ 173,600   บาท
3.๒เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาส  
จํานวน  22 คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน     
งบประมาณ  123,200  บาท  
๓.๓เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ
ไชย  
จํานวน  233  คน ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท จํานวน ๒๐๐  
วันงบประมาณ  932,000  บาท

3.4โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอด
คล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนสังคมภูมิปัญญาท้องถิน ได้อย่างเหมาะ
สมยิงขึน และเพือให้การจัดการศึกษาขันพืนฐานเป็นไปตามแนวนโยบาย
ของการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารเข้า
เล่ม  ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ทีจําเป็น  ฯลฯ  ตามหนังสือสังการ   ด่วน
ทีสุดที  มท.
 0893.3/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558  (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) งบประมาณ   20,๐๐๐  บาท" 

3.5ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร
ทางการศึกษา   พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตามโครงการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด  เพือส่งเสริมให้บุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
และ
เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา    
โดยเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก    ค่าพาหนะ    ค่าเบียเลียง  และค่าใช้
จ่ายอืน   ๆ ทีจําเป็น   ฯลฯ   ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3
/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมฯ) งบประมาณ  18,๐๐๐  บาท

3.6ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric DigitalScriber Line 
:ADSL   ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3/ว.3149  ลว. 5
 มิย.2558 
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
งบประมาณ  9,6๐๐  บาท

3.7ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือ  เอกสาร  วารสาร 
 ตํารา  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ           
ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558 
 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
งบประมาณ   100,๐๐๐  บาท

3.8ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  วารสาร  ตํารา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น ฯลฯตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3/ว.3149  
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ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ)
งบประมาณ   ๕0,๐๐๐  บาท

3.9ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาของเทศบาล
ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558 
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
งบประมาณ   21,๐๐๐  บาท

๓.10ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือสังการ   
ด่วนทีสุดที  มท.0893.3/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558 
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)  

3.11 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว   รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย
ระดับอนุบาลศึกษา   จํานวน  ๑๑๖  คน   คนละ  ๘๕๐  บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ  ๑๙๗,๒๐๐  บาท ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ)  
 
๓.๑2 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว   รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย
ระดับประถมศึกษา   จํานวน  ๑๑7  คน   คนละ  950  บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ  222,300  บาท ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ)    
  

3.13  ค่าหนังสือเรียน  รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย  ระดับอนุบาล
ศึกษา   
จํานวน  ๑๑๖  คน   คนละ  ๒๐๐  บาท/ปี
งบประมาณ  23,200  บาท   ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
  
๓.๑4  ค่าหนังสือเรียน  รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย  ระดับประถม
ศึกษา   
แยกเป็น    งบประมาณ   72,488  บาท
๑. ป.๑  ๔๑  คน   คนละ  ๕๖๑  บาท/ปี   งบประมาณ   ๒๓,๐๐๑   บาท
2. ป.2  20  คน   คนละ  605  บาท/ปี   งบประมาณ   12,100   บาท
3. ป.3  30  คน   คนละ  622  บาท/ปี   งบประมาณ   18,660   บาท
4. ป.4  14  คน   คนละ  653  บาท/ปี   งบประมาณ     9,142    บาท
5. ป.5  7  คน    คนละ  785  บาท/ปี   งบประมาณ     5,495    บาท
6. ป.6  5  คน    คนละ  818  บาท/ปี   งบประมาณ     4,090    บาท
ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558 
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 
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๓.15 ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน   รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย    
ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน ๑๑๖  คน  คนละ  ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ  ๒๓,๒๐๐  บาท  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
  
๓.16 ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน   รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย    
ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๑7  คน  คนละ  ๑95 บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ  45,630 บาท  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.0893.3
/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
  
๓.๑๗. ค่าเครืองแบบนักเรียน  รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย    
ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน ๑๑๖  คน  คนละ  ๓๐๐ บาท/ปี
งบประมาณ  34,800  บาท  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
 
3.18 ค่าเครืองแบบนักเรียน  รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย    
ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๑๗  คน  คนละ  ๓60  บาท/ปี
งบประมาณ  42,120  บาท  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
3.19 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ
ไชย    
ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน ๑๑๖  คน  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ  49,880  บาท  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
 
3.20 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ
ไชย    
ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๑7  คน  คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ  56,160  บาท  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท
.0893.3/ว.3149  
ลว. 5 มิย.2558  (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,538,796 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูลนาคและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาสบ้านสามหมอ  
เช่น   ถาดข้าว  ช้อน  หม้อ  ทับพี   ชาม  กะละมัง   ผงซักผ้า  
นํายาทําความสะอาด  นํายาขัดพืน  เตาแก๊ส  นําดืม   ไม้กวาด  
ทีตักขยะ  ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,448,796 บาท
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๑.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูลนาค   
จํานวน  31   คน   ในอัตราคนละ  ๗.37  บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน 
 งบประมาณ 63,972  บาท    
๒.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาส
   
จํานวน  22   คน   ในอัตราคนละ  ๗.37  บาท  จํานวน  ๒๘๐  วัน    
งบประมาณ  45,400  บาท
๓.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
โพธิไชย 
 จํานวน  233   คน   ในอัตราคนละ  ๗.37  บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน    
งบประมาณ  446,475  บาท
๔.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียนสามหมอโนนทัน  
จํานวน  108 คน   ในอัตราคนละ  ๗.37 บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน    
 งบประมาณ  206,950  บาท 
๕.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียนบ้านมูลนาค   
 จํานวน  110  คน   ในอัตราคนละ ๗.37 บาท จํานวน ๒๖๐ วัน      
งบประมาณ  210,782  บาท
๖.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา  
จํานวน  84  คน   ในอัตราคนละ  ๗.37  บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน  
งบประมาณ  160,960 บาท
๗.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียนบ้านโนน
กระยอมกุดลอบ  จํานวน  114 คน ในอัตราคนละ  ๗.37  บาท  
จํานวน  ๒๖๐  วัน งบประมาณ  218,447 บาท 
๘.เงินค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนบ้านโพธิไชย  
จํานวน   50 คน   ในอัตราคนละ  ๗.37  บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน   
งบประมาณ   95810  บาท

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
1.ค่าจัดซือวัสดุ – อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านมูลนาค   งบประมาณ  30,000  บาท  (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)
2.ค่าจัดซือวัสดุ – อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดมัชฌิมาวาส    งบประมาณ  30,000  บาท  (จ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิไชย จํานวน 200,000 บาท
ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุดที  มท.
 0893.3/ว.3149  ลว. 5 มิย.2558  
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูลนาคและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาส จํานวน 50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,964,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,964,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,964,000 บาท
๑.เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสามหมอโนนทัน    
จํานวน  108 คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  
จํานวน  ๒๐๐  วัน    งบประมาณ  432,000 บาท
๒.เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมูลนาค  
จํานวน  110   คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  
จํานวน  ๒๐๐  วัน งบประมาณ  440,000 บาท    
๓.เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา  
จํานวน  84  คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน  
งบประมาณ  336,000บาท  
๔.เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ  
จํานวน  114  คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน 
งบประมาณ  456,000 บาท   
๕.เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพธิไชย  
จํานวน  50 คน   ในอัตราคนละ  ๒๐ บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน    
งบประมาณ  200,000  บาท
๖.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ ,กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ,
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม, และกิจกรรมอืน ๆ ของโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.ในเขตพืนทีตําบลโพธิไชย จํานวน  5  โรงเรียน   
โรงเรียนละ  2๐,๐๐๐  บาท   งบประมาณ  ๑0๐,๐๐๐  บาท"

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทีปฏิบัติหน้าทีประจําเทศบาล 
ค่าจ้างเหมา ค่าล่วงเวลา  ค่าเบียเลียง   ค่าจ้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน  
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลโพธิไชย  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและอาหารว่าง  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมค่าป้ายโครงการ  และอืน ๆ ทีจําเป็นในการฝึก
อบรม

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  เอกสาร  ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และ
อืน ๆ  ทีเกียวกับการประชาสัมพันธ์หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้
ชีพ)เทศบาลตําบลโพธิไชย ให้ประชาชนได้รับเข้าถึงบริการมากทีสุด

จํานวน 20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนสัมมนาและศึกษาดูงานเพือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลโพธิไชย
ประจําปี 255๙ เพือเป็นค่าประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมทบทวนสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น
เทศบาลตําบลโพธิไชยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน 
เช่น ค่าอุปกรณ์ต่าง  ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่านําแข็งนําดืม ค่า
วิทยากร ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุการแพทย์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นสําหรับประจํารถกู้
ชีพ
ของเทศบาลตําบลโพธิไชย ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อืนๆ 
ทีมีความจําเป็นต้องใช้

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิไชย  
โครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพือนมนุษย์ ประจําปี พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
อุดหนุนศูนย์สาธารณสูขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ  อสม ของหมู่บ้านในพืนที
ตําบลโพธิไชย ใน  3  กลุ่มกิจการได้แก่  1.การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข  2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ  
3.การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
(ศสมช.)  ในเขตพืนทีตําบลโพธิไชย    จํานวน  10  หมู่บ้าน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,547,648 บาท
งบบุคลากร รวม 1,473,648 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,473,648 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 536,808 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  สังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  
เดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 786,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    
พนักงานจ้างทัวไป  สังกัดกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
"เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวซึงจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป   
 กองช่าง (ตามหนังสือด่วนทีสุดทีขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙ 
ลงวันที ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕)"

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้าง ทีมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการในเวลาทีมีงานรีบด่วน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซือให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน 
ลูกจ้าง ตามสิทธิทีพึงจะได้รับ
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน 
ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลในครอบครัวตามสิทธิทีพึงจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

1.เพือเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก,
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ อินเตอร์เน็ตหรือ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ 
การจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร โปสเตอร์ แผ่นซีดี ค่าทํา
เว็บไซด์) 
,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบียประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล ,ค่าจ้าง
สํารวจ 
จัดเก็บ บันทึกข้อมูล และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องในกิจการ
ของเทศบาล  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ เรือง การเบิก
จ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๑ 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรือง การ
จ้างเอกชน"

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอานาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าพาหนะส่วนตัว 
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   
ครุภัณฑ์  ทีดินหรือทรัพย์สินอืน ๆ

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,
ยางลบ,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,เทป พี วี ซี,กระดาษคาร์บอนกระดาษไข,
ลวดเย็กระดาษ,กาว,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ์,
ชอล์ก,ผ้าสําลี,แปรงลบประดาน,ตรายาง,ธงชาติ,สิงทีได้จาก
การซือหรือจางพิมพ์,ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ,นํามันไข ขีผึง,ขาตัง
(กระดานดํา),ทีถูพืน,ตะแกรงวางเอกสาร,นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน,เครืองตัดโฟม,เครืองตัดกระดาษ,เครืองเย็บกระดาษ,
กุญแจ,ภาพเขียน แผนที,พระบรมฉายาลักษณ์,แผงปิดประกาศ,
กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด,แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน
 แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ,มู่ลี ม่านปรับแสง(ต่อผืน),พรม(ต่อ
ผืน)
,นาฬิกาตังหรือแขวน,เครืองคํานวณเลข,หีบเหล็กเก็บเงิน,พระพุทธรูป,
พระบรมรูปจําลอง,แผงกันห้อง,กระเป๋า ฯลฯกันห้อง ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิวส์,เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,
สายไฟฟ้า,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอดวิทยุทาน
ซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ,ลูกถ้วยสายอากาศ,รีซีสเตอร์,มูฟวิงคอยส์,
คอนเดนเซอร์,ขาหลอดฟูออเรสเซนซ์,เบรกเกอร์,สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม,
โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน,หม้อแปลงไฟฟ้า(Step-Up-Down)
,ลําโพง,ไมโครโฟน,ขาตังไมโครโฟน,ผังแสดงวงจรต่างๆ,
แผงบังคับทางไฟ,ไฟฉายสปอตไลท์,หัวแรงไฟฟ้า,เครืองวัด
ความต้านทานไฟฟ้า,เครืองวัดกระแสไฟฟ้า,เครืองวัดแรงดันๆไฟฟ้า,
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า,เครืองประจุไฟ,เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ,เครืองสัญญาณเตือนภัย,เครืองจัดสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ   เครืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์แบบมือถือ,
เป้าวัดระยะพร้อมขาตังและกล่องบรรจุ,เทปวัดระยะทางขนาดยาว 
 100 เมตร  ,  เหล็ก, ไม้ต่าง ๆ  ,ทินเนอร์,สี,แปรงทาสี,ตะปู,
ค้อน,จอบ,เสียม,เลือย,ปูน,ทราย,อิฐ,หิน      ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี สายเข็มไมค์น๊อต สกรู 
หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉินแม่แรง 
กุญแจปากตาย คีมล็อค ยางนอกยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน จารบี ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ   อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
 Digital Video Disc, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape)
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล
 แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมน
บอร์ด (Main Board
) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)
  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switching Box)
 เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้นเครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง ไม่
เกิน 20,000 บาท
  เมาท์ แป้นพิมพ์ หมึก ตลับผงหมึก ฯลฯ"

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ในการจัดเก็บสิงปฏิกูลมูลฝอย 
 เช่น  ตะกร้า ,ถุงมือยาง,รองเท้าบู๊ด,ผ้าปิดจมูก,ไม้กวาด,
ถุงพลาสติกดํา,เข่ง,คราดเหล็ก  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 244,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีโต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอีต่างๆ เครืองพิมพ์ดีด 
เครืองโทรศัพท์ รวมถึง เครืองโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์มือถือเครือง
โทรภาพหรือโทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร เครืองอัดสําเนา เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล  เครืองทําลายเอกสาร เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  ชุดรับ
แขก  เครืองบันทึกเงินส เครืองปรับอากาศ พัดลม รวมถึงพัดลมระบาย
อากาศ เครืองดูดฝุ่น ลิฟท์ รถเข็น ถังเก็บนํา เครืองปรุกระดาษไข เคาน์เตอร์ 
แท่นอ่านหนังสือ ทีวางหนังสือพิมพ์ เครืองขัดพืน เครืองชุมสายโทรศัพท์ ตู้
โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ เครืองโทรพิมพ์ เครืองนับเหรียญ เครืองนับ
ธนบัตร เครืองฟอกอากาศ  วิทยุตามตัว  แผงกันห้อง  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 52,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  ๒  เครือง  * 
ราคาเครืองละ 21,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อยกว่า 
10 แกน (10 core) ต้อง มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.7 GHz หรือ
 2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) และมี หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz 
หรือ 
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) และมี หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - 
มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยก่วา 4 
GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 
จํานวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
 - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต้

จํานวน 42,000 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น  ถนน  ร่องระบายนํา  ท่อ
ระบายนํา  ฝายนําล้น อาคาร และครุภัณฑ์อืนๆ จํานวน 100,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,408,830 บาท
งบลงทุน รวม 3,408,830 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,408,830 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ.ข้าง
บ้านนายอุใด)  หมู่ที  ๕  ขนาดผิดจราจร กว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว ๙๒  เมตร 
 หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  ๒๓๐  ตร.ม. 
 (ไม่มีรอยต่อตามยาว)  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  ๑  ป้าย  
พร้อมเสริมดินถมก่อนรองพืนทาง  จํานวน  ๑๑๕  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 146,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ.ข้างบ้านนายบุญชูไปบ้าน
นางหนูมัด)  หมู่ที  ๘  ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๙๙  เมตร 
หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๙๖  ตาราง
เมตร  (ไม่มีรอยต่อตามยาว)  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  ๑  
ป้าย

จํานวน 136,900 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนาย
จรัญไปแยกบ้านนายชู) หมู่ที ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ 
เมตร หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาว) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 299,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซ.ทางไปวัดพระ
เจ้าใหญ่) หมู่ที ๖  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลีย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาว) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 607,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างบ้าน
นางสุวิทย์ สงมูลนาค) หมู่ที ๙  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ 
เมตร หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตารางเมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาว) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 175,530 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้าน
นายชัยพรไปลาดยาง) หมู่ที ๕  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ 
เมตร หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาว) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 296,700 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านแม่วานไป
บ้านนายฉลวย) หมู่ที ๒   ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร 
หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาว) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 123,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ลาดยางไปบ้าน
นายสมจิตร) หมู่ที ๓  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา
เฉลีย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาว) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 230,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางเดือนไปบ้านนางสาย  รอบรู้   
หมูที   ๘ ขนาดผิดจราจร  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  
สูงเฉลีย  ๑  เมตรหรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  ๒๘๐  ลูกบาศก์เมตร  
เกลียเรียบ

จํานวน 24,000 บาท

โครงการปรับเกรดถนนในพืนทีตําบลโพธิไชย จํานวน 95,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  (ข้างร้านมินิมาร์ทไปห้วยสามหมอ)  
หมู่ที  ๕  ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๒,๓๐๐  เมตร  หรือมีปริมาณ
ลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  ๖,๙๐๐  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  (โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด)  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย

จํานวน 147,600 บาท
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  (สายถนนรอบกุดเวียนไปนานางกง)  

หมู่ที  ๗  ขนาดผิวจราจรทังหมด  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร  
หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  
(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)  โดยพืนทีทีซ่อมจริงมีขนาดผิวจราจร  กว้าง
๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒๕๐
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ  เกลียเรียบ  (โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 46,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (นานายบุญจันทร์ไปนานายสุพรรณ 2 
 ฝัง  หมู่ที ๗  ขนาดผิวจราจร  ทังหมดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐  ตร.ม. พร้อมปรัเกลียเรียบ 
(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)  โดยพืนทีทีซ่อมจริงมีขนาดผิวจราจร  กว้าง  
๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๙๐๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒๒๕  
ลบ.ม.พร้อมปรับเกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 41,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ข้างร้านฑิฆัมพรไป
หนองเรือ) หมู่ที ๗ ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 36,900 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากบ้านกุดลอบไป
บ้านโนนทัน) หมู่ที ๘  ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 166,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากบ้านนางจ่อยไป
นานางอุ่น) หมู่ที ๑๐  ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ตลอดสาย) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมตลอดสาย)

จํานวน 13,800 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากบ้านโพธิไชยไปโคกสูง) หมู่ที ๖
ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ 
จํานวน
๑ ป้าย

จํานวน 221,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากโรงสีพ่อสําราญ
ไปนานายสติ) หมู่ที ๕  ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 36,900 บาท
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากลาดยางไปหลัง
สนามชนไก่) หมู่ที ๕   ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 55,300 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากหนองคูใหญ่ ไป
ดอนเสือโคก กุดแข้ กุดค่าย) หมู่ที ๔   ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด) พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย

จํานวน 369,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ซอยดอนบักอีโนน
บ้านงิว) หมู่ที ๔,๖   ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 32,200 บาท

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากหางหอดไปชีโคก
พระ) หมู่ที ๓ จํานวน 55,000 บาท

ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูก
รังไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับ เกลีย
เรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(นานายทองลีไปนานาย
สา ยืนชีพ) หมู่ที ๑๐
ขนาดผิวจราจรทังหมดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุด) โดยพืนทีทีซ่อมแซมจริงมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว 
๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับ เกลียเรียบ(โดยซ่อมแซมส่วนทีชํารุด)

จํานวน 55,000 บาท

งานบําบัดนําเสีย รวม 592,000 บาท
งบลงทุน รวม 592,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 592,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  (จากหน้าบ้านนางสังวาลไปข้างบ้าน
นายสุพจน์)   หมู่ที ๑๐    ขนาดกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร
ยาว  107  เมตร   (ไม่รวมท่อ คสล.)  หรือรวมพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๔๒.๘๐  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ  คสล. ขนาด  ๐.๔๐  เมตร  ยาแนว 
ฝังกลบเกลียเรียบ  จํานวน  ๔๙  ท่อน  (ตามจุดทีกําหนดและขึนอยู่กับ
ความเหมาะสมของพืนที  (รายละเอียกดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โพธิไชยกําหนด)    พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย

จํานวน 188,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. (ซ.ข้างบ้านพ่อสําอางค์ ไปนานายสุกิจ
รอบรู้) หมู่ที  ๑๐   โดยมีขนาดกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  
๓๕๐  เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า   ๑๔๐  ตารางเมตร  พร้อมติด
ตังป้ายโครงการจํานวน  ๑  ป้าย

จํานวน 314,000 บาท

โครงการรือทําความสะอาดร่องระบายนําเสีย   หมู่ที  ๗,๙๑๐ จํานวน 90,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
7.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลโพธิไชย เช่นค่าจัด
ซือเคมีภัณฑ์ในการกาจัดยุง ค่านํามันสําหรับพ่นยุง ผู้ปฏิบัติหน้าที ฯลฯ เป็น
ต้น

จํานวน 150,000 บาท

ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอุปกรณ์เดินรณรงค์  ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่านําแข็ง  นําดืม ฯลฯ

จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลียงโคเนืออย่างยังยืน จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ชาวตําบลโพธิ
ไชยห่างไกลยาเสพติด  เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสําหรับ
ประชาชนทัวไป หรือเยาวชน ในพืนทีตําบลโพธิไชย เพือปลูกฝังให้
ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกําลังกายให้มากขึน และให้ห่างไกลจากสิง
เสพติด เพือความเข้มแข็งของชุมชนเพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานทีค่าเงินรางวัล 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าเอกสาร  และอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมออกเยียมชุมชนของเทศบาลและการออกจัดทําแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาล  เพือให้ประชาชนได้รับบริการขันพืนฐานอย่างทัวถึง  ซึง
จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน  ซึงจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืมนําแข็ง ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการสร้างวินัยจราจร เพือลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมประชาชนทัวไปหรือเยาวชนในสถานศึกษา
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวินัยจราจร ปฏิบัติตามกหมายจราจร เพือลด
อุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชนร่วม ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม นําแข็งค่าไฟฟ้า ค่านําประปา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น  
 เสือชูชีพ  อุปกรณ์การจราจร  กระบองไฟสะท้อนแสง  เสือสะท้อนแสง 
ไฟฉาย หลอดไฟ ปลักไฟ สายไฟ และอืนๆ   เท่าทีจําเป็น ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

โครงการจัดตังสหกรณ์การเกษตรตําบลโพธิไชย
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังสหกรณ์การเกษตรตําบลโพธิไชย จํานวน 30,000 บาท

โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจและไม้มงคล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรมราชินีนาถ  เนืองในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๑๒ สิงหามหาราชินี  จํานวน  ๙๙๙,๙๙๙  ต้น  ภายในระยะ
เวลา  ๓  ปี

จํานวน 30,000 บาท

โครงการฟืนฟูและพัฒนาดินเพือการเกษตร
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟืนฟูและพัฒนาดินเพือการเกษตรโดยระบบ
เกษตรอินทรีย์ เพือเพิมผลผลิตเพือความมังคังและยังยืนของเกษตรกร โดย
จัดตัง กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ประจําหมู่บ้าน

จํานวน 30,000 บาท
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โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพันธุ์ดีชุมชน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพันธุ์ดีชุมชนตําบลโพธิไชย จํานวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 375,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 375,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 225,000 บาท
(อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิไชย)
     ๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจําปี 2559 งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท
     ๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี 2559 งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท
     ๓.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโคกโพธิ
ไชย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  งบประมาณ  6๐,๐๐๐  บาท
     ๔.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการดําเนินงานศูนย์ช่วย
เหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชือ H.I.V ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท
๕.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบประมาณ  20,๐๐๐  บาท
      6.โครงการขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ อ.โคกโพธิ
ไชยประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท
     7.โครงการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโคกโพธิไชย   ประจําปีงบ
ประมาณ  ๒๕๕๙  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท
(อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิไชย) 
     8.โครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ตามทีสํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิไชย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕9  งบประมาณ  2๕,๐๐๐  บาท
(อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น)
     ๙.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการผู้สูงอายุ เพือเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุและกลุ่มทีเข้าร่วมกิจกรรมฌาปนกิจ
 หรือกลุ่มทีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ  ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
และเป็นค่าสนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์  ทางวิทยาศาสตร์  ตาม
สภาพ  เช่น  แว่นตา  ไม้คําเดิน  หูเทียม  รถเข็น  และเป็นค่าวัสดุในการ
อุปโภค บริโภค  ฯลฯ    ให้แก่ราษฎรและกลุ่มผู้สูงอายุ  ในเขตพืนทีตําบล
โพธิไชย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
(อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิไชย)  
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโคกโพธิไชยเกมส์ ประจําปี 
พ.ศ. 2559
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการกิจกรรมแข่งขัน
 กีฬาให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลโพธิไชย 
เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  
หมู่บ้านละ 5,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 269,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
๑.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีของ
เทศบาลตําบลโพธิไชย  เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึนปีใหม่ 
ประเพณีบุญบังไฟ  ประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประเพณีออกพรรษาและ
ประเพณีอืน ๆ ซึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี ค่าจัดสถานที ค่าของขวัญ 
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุนชุมชนร่วมกิจกรรม ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าอาหร เครืองดืม ค่าจ้างมหรสพ  ค่าตกแต่งแต่งขบวนแห่  ค่าวัสดุ
เครืองแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ

จํานวน 70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 199,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 199,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 149,000 บาท
"(อุดหนุนทีการปกครองอําเภอโคกโพธิไชย)
๑.โครงการจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2559
 งบประมาณ  4,๐๐๐  บาท
๒.โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท
๓.โครงการจัดงานประเพณีเฉลิมพระเกียรติ “12 
สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจําปี พ.ศ.2559  
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท
๔.โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสียว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2559    
งบประมาณ  2๕,๐๐๐  บาท
๕.โครงการงานประเพณีสรงนําพระเจ้าใหญ่ไชยวาน ประจําปี 
พ.ศ. 2559   งบประมาณ  100,๐๐๐  บาท"
"(อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น)
๖.โครงการสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  
๒๕๕๙ งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ท้องถินให้แก่หมู่บ้านในพืนทีตําบลโพธิไชย   เช่น กิจกรรมบุญบังไฟ,
กิจกรรมเข้าพรรษา,ออกพรรษา และกิจกรรมประเพณีท้องถินอืนๆ
 ทีหมู่บ้านต่างๆ ได้จัดขึน ฯลฯ   หมู่บ้านละ 5,000 บาท"
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 132,000 บาท
งบลงทุน รวม 132,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 132,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดคลองส่งนําจากคลองโนนบ้านงิวถึงถนนลาดยาง    หมู่ที  ๗  
ขนาดกว้าง  ๒  เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  ลึกเฉลีย   ๑.๕๐  เมตร  หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  2,625  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกลียเรียบ

จํานวน 82,000 บาท

โครงการสร้างแหล่งนําประจําไร่นา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดแหล่งนําใน
ไร่นาภายในพืนทีตําลโพธิไชย จํานวน 50,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,815,548 บาท
งบกลาง รวม 2,815,548 บาท
งบกลาง รวม 2,815,548 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายชําระหนีเงินต้นให้กับธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านไผ่  
ตามสัญญาเงินกู้ปีละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามสัญญาเงินกู้
ลงวันที  ๒๖  ก.พ.๒๕๕๓  จํานวน  ๑๙.๔๖๐,๐๐๐  บาท  
ระยะเวลา  ๒๐  ปี  อัตราดอกเบียร้อยละ  ๒.๕๐  บาทต่อปี
โดยให้ชําระหนีตามสัญญานีให้เสร็จสินภายในวันที  ๒๖  ก.พ.๒๕๗๓เริม
ตังแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ - ๒๕๗๑  ให้ชําระเงินกู้ไม่น้อย
กว่า๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และในปีงบประมาณ  ๒๕๗๒  ให้ชําระต้นเงินกู้
ไม่น้อยกว่า๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ชําระงวดที  ๗)  (อนุมัติให้กู้ของเทศบาล
ตําบลโพธิไชยตามรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ๒/๒๕๕๒  
ครังที  ๒  วันที  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๒)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินให้กับธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านไผ่  
ตามสัญญาเงินกู้ปีละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามสัญญาเงินกู้
ลงวันที  ๒๖  ก.พ.๒๕๕๓  จํานวน  ๑๙.๔๖๐,๐๐๐  บาท  
ระยะเวลา  ๒๐  ปี  (เงินต้นคงเหลือ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
จํานวน  ๑๓,๔๐๕,๒๕๗.๑๒  บาท  เทศบาลต้องชําระประมาณ
เดือนละ  ๓๕,๐๐๐  บาท/เดือน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 246,191 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลโพธิไชย  กําหนดไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโพธิไชย
โดยยึดหลักการสมทบจากประชาชน ๑ ส่วน รัฐบาล ๑ ส่วน
จากเทศบาล ๑  ส่วน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
"ประเภทเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพืนทีตําบลโพธิไชย 
โดยจ่ายในอัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน"

วันทีพิมพ์ : 11/11/2558  10:20:57 หน้า : 30/31

http://www.iskysoft.us/purchase/buy-pdf-editor-windows-bing.html?f=pro


สํารองจ่าย จํานวน 519,857 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 209,500 บาท
1.สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปีโดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมายกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ
หนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืน
บาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖หมวด
ที ๓ ข้อ  ๑๖  (คํานวณหนึงส่วนหก  ๐.๐๐๑๖๗)
งบประมาณ  ๒๙,๕๐๐  บาท
     2.เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพืนทีของเทศบาล
ตําบลโพธิไชย ซึงต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณ
สุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ   งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
"ประเภทเงินช่วยค่าทําศพ เพือใช้เป็นเงินช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีเสียชีวิตในระหว่าง
ปฏิบัติราชการ"

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 348,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญให้แก่พนักงานเทศบาล
โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ  ๒  ของงบประมาณรายรับตามงบประมาณทัว
ไปในปีนีไม่รวมรายได้จาพันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้  และเงินอุด
หนุนจากรัฐบาล  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ข้า
ราชการส่วนท้องถิน ที มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๕  ลงวันที  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๒
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