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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 

................................. 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไชย  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชยอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไชย จึงขอแถลงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.255๖ 
ดังตอไปนี้ 

๑.สถานการณคลัง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6   เทศบาลตําบลโพธิ์ไชยไดประมาณการรายรับไว   จํานวน   31,669,660  

บาท   โดยในสวนของรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง   จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของ
งบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน   31,169,660   บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการ
สาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชยเปนการจัดทํา
งบประมาณแบบเกินดุล (รายรับมากกวารายจาย) นอกจากนั้น ขณะนี้เทศบาลตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู   
๓,๖๘๙,๗๓๐.๑๒  บาท  มีภาระสงชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงไทย สาขาบานไผ  จํานวน  16,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปงบประมาณ 255๖   ตองจายชําระหนี้เงินกูตอป จํานวน 1,000,000 บาท และชําระดอกเบี้ยตอป จํานวน
ประมาณ 500,000 บาท  ทําใหฐานะทางการคลังของเทศบาลตําบลมีความม่ันคงพอสมควร       

๒.การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
ในปงบประมาณท่ีผานมาสภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไมดี และรายรับของเทศบาลจะมีจํานวนจํากัด  

เม่ือเปรียบกับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก็ตาม แตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชยยังไมสามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวไดครบทุกโครงการ เนื่องจากไดรับการ
จัดสรรเงินรายไดและอุดหนุนท่ัวไปไมไดใกลเคียงตามยอดประมาณการท่ีไดตั้งรับไว  
 
     2.1 รายรับปงบประมาณ   ๒๕๕๖   ประมาณการไว  รวมท้ังสิ้น    31,669,660   บาท  

รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
หมวดภาษีอากร ๑๔๑,๖๘๗.๑๕ 205,850.00 ๑๔๘,๒๐๐.๐๐ 
  1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๒๓,๓๐๑.๐๐ 27,370.00 ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
  2. ภาษีบํารุงทองท่ี ๑๑๖,๓๔๖.๑๕ 169,880.00 ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  3. ภาษีปาย ๒,๐๔๐.๐๐ 7,600.00 ๓,๐๐๐.๐๐ 
  4. อากรการฆาสัตว - 1,000.00 100.00 
  ๕. อากรรังนกอีแอน - - 100.00 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 325206 249,050.00 ๑๘๗,๓๐๐ 
  1. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและ 
     จําหนายเนื้อสัตว 

- 500.00 100.00 

  2. คาธรรมเนียมประทับตรารับรองให 
     จําหนายเนื้อสัตว 

- 500.00 100.00 

  ๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขาย 
      สุรา 
 

- - 100.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
  ๔. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน - 500.00 100.00 
  ๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอด 
     ยานยนต 

- - 100.00 

  ๖. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,220.๐๐ 1,200.00 1,๕00.00 
  ๗. คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 129,365.๐๐ 166,000.00 1๓๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๘. คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - 1,000.00 100.00 
  ๙. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ 
      แจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

- - 100.00 

  ๑๐. คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปน 
        สถาน 

- - 100.00 

  1๑. คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน 
        ประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 

- 500.00 100.00 

  ๑๒. คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร - - 100.00 
  ๑๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัว 
        ประชาชน 

- - 100.00 

  ๑๔. คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการ 
        ฉีดวัคซีน 

- - 100.00 

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

- - 100.00 

  1๘. คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํา 
         รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- - 100.00 

  1๙. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู 
        ควบคุม 

- - 100.00 

  ๒๐. คาธรรมใบอนุญาตเปนผูควบคุม - - 100.00 
  ๒๑. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู 
         รับจางใหบริการ 

- - 100.00 

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

- - 100.00 

  ๒๕. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย - - 100.00 
  ๒๖. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําท้ิง - - 100.00 
  ๒๗. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย - 1,300.00 1,300.00 
  ๒๘. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ - 1,300.00 1,300.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
  ๒๙. คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายการจัด 
        ระเบียบจอดยานยนต 

- - 100.00 

  ๓๐. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก - - 100.00 
  ๓๑. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกัน 
         และระงับอัคคีภัย 

- - 100.00 

  ๓๒. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความ 
         สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  
         ของบานเมือง 

- 1,000.00 100.00 

  ๓๓. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียน 
         ราษฎร 

- - 100.00 

  ๓๔. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตร 
         ประจําตัวประชาชน 

- - 
100.00 

  ๓๕. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข - - 100.00 
  ๓๖. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัข 
        บา 

- - 
100.00 

  ๓๗. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับ 
         ทองถ่ิน 

- 1,000.00 100.00 

  ๓๘. คาปรับการผิดสัญญา 171,696.๐๐ 30,000.00 20,000.00 
  ๓๙. คาปรับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. 
         ทะเบียนพาณิชย 

- 3,000.00 100.00 

  ๔๐. คาปรับอ่ืนๆ - 4,000.00 100.00 
  ๔๑. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่ง 
         ปฏิกูล มูลฝอย 

- 1,000.00 100.00 

  ๔๒. คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
         หรือมูลฝอย 

- 1,000.00 100.00 

  ๔๓. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 
         กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

18,900.00 
 

28,000.00 28,000.00 

  ๔๔. คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย 
         อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว  
         หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตาราง 
         เมตร 

- - 100.00 

  ๔๕. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ 
         ในทางสาธารณะ 

- - 100.00 

  ๔๖. คาใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดเอกชน - - 100.00 
  ๔๗. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - 3,500.00 100.00 
  ๔๘. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช 
         เครื่องขยายเสียง 

3,995.00 
 

2,750.00 1,๐00.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
  ๔๙. คาใบอนุญาตอ่ืนๆ ๑๑๐.๐๐ 1,000.00 100.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 93,230.06 100,000.00 ๙๕,๕๐๐ 
   ๑. คาเชาท่ีดิน - - 100.00 
   ๒. คาเชาหรือบริการสถานท่ี ๕๐๐.๐๐ - 100.00 
   3. ดอกเบี้ย ๙๒,๗๓๐.๐๖ 95,000.00 95,000.00 
   ๔. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ - - 100.00 
   ๕. คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - - 100.00 
   ๖. รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ - 5,000.00 100.00 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - ๓00.00 
   1. เงินชวยเหลือจากการประปา - - - 
   ๒. เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล - - - 
   ๓. เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะ 
       การ 

- - - 

   ๔. รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ 
       สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย 

- - 100.00 

   ๕. เงินชวยเหลือกิจการโรงแรม - - - 
   ๖. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - 100.00 
   ๗. รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ - - 100.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 31,686.00 280,100.00 ๒๖๘,๖๐๐ 
   ๑. คาจําหนายเวชภัณฑ - - 100.00 
   ๒. คาจําหนายเศษของ - - 100.00 
   ๓. เงินท่ีมีผูอุทิศให - - 100.00 
   ๔. คาขายแบบแปลน ๒๕,๓๐๐.๐๐ 256,000.00 256,000.00 
   ๕. คาเขียนแบบแปลน - 10,000.00 100.00 
   ๖. คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง ๔.๐๐ 2,000.00 100.00 
   ๗. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 100.00 
   ๘. คาสมัครสมาชิกหองสมุด - - - 
   ๙. รายไดเบด็เตล็ดอ่ืนๆ ๖,๓๗๒.๐๐ 12,000.00 12,000.00 
หมวดรายไดจากทุน - 10,000.00 10,๑00.00 
   ๑. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - 10,000.00 10,000.00 
   ๒. รายไดจากทุนอ่ืนๆ - - ๑๐๐.๐๐ 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร 12,560,414.00 18,596,300.00 ๑๓,790,0๐๐.๐๐ 
   ๑. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน - - 100.00 
   ๒. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน 3,224,730.47 8,142,000.00 ๔,6๕๐,๑00.00 
   ๓. ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวล 
       รัษฎากร ๕ % 

- - 100.00 
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รายรับ 
รายรับจริงป 

255๔ 
ประมาณการ 

ป 255๕ 
ประมาณการ 

ป 255๖ 
   ๔. ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑ ใน ๙  2,752,562.35 3,487,800.00 3,1๐๐,๐00.00 
   ๕. ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 20,000.00 20,000.00 
   ๖. ภาษีสุรา 1,108,452.38 2,786,500.00 2,1๐๐,๐00.00 
   ๗. ภาษีสรรพสามิต 2,671,477.07 3,856,000.00 3,1๐๐,000.00 
   ๘. ภาษีการพนัน - 5,000.00 ๒,000.00 
   ๙. ภาษียาสูบ - - 100.00 
   ๑๐. อากรประมง - - 100.00 
   ๑๑. คาภาคหลวง - - 100.00 
   ๑๒. คาภาคหลวงแร 63,037.76 13,000.00 22,900.00 
   ๑๓. คาภาคหลวงปโตเลียม 326,458.82 56,000.00 ๓9๐,000.00 
   ๑๔. เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยาน 
         แหงชาต ิ

- - 100.00 

   ๑๕. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ 
         กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

413,387.75 230,000.00     ๔04,000.00     

   ๑๖. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร 
         ประมง 

- - 100.00 

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

- - 100.00 

   ๑๙. ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ - - 100.00 
หมวดเงินอุดหนุน ๑๓,๘๓๔,๑๔๔ 15,842,250.00 ๑7,169,660.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป(ช่ือการจัดสรรจะ
เปล่ียนแปลงตามนโยบายของ สกถ.) 

10,078,321.00 15,842,250.00 ๑7,168,00๐.๐๐ 

   ๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ อปท.ท่ีมีการ 
       บริหารจัดการท่ีดี 

- 500,000.00 ๕0,000 

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

10,078,321.00 15,342,250.00 ๑4,637,580.00 

   ๓. เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัด 
       การศึกษา(เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

- - 2,482,080.๐๐ 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 3,755,823.๐๐ - - 
   ๑. เงินอุดหนุนวัตถุประสงคดานการศึกษา - - - 
   ๒. เงินอุดหนุนระบุประสงคจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน Reserve Revenue  

3,755,823.๐๐ - - 
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2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน / แผนงาน 
จายจริง 
ป 255๔ 

ประมาณการ 
ป 255๕ 

ประมาณการ 
ป 255๖ 

1. ดานบริหารท่ัวไป   13,073,240 
- แผนงานบริหารท่ัวไป ๑๗,๐๓๐,๙๐๒.๔๐ 14,464,340.00    12,873,240 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน - 772,000.00 200,000 
2. ดานบริการชุมชนและสังคม   15,062,460 
- แผนงานการศึกษา 455,290.00 4,767,720.00 7,496,500 
- แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 222,000.00 120,000 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 1,309,444.00 10,000.00  
- แผนงานเคหะและชุมชน 5,824.00 6,301,690.00 6,176,960 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,178,514.00 820,000.00 840,000 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 

122,080.00 564,000.00 429,000 

3. ดานเศรษฐกิจ   157,000 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - 
- แผนงานการเกษตร - 240,000.00 157,000 
- แผนงานการพาณิชย - - - 
4. ดานการดําเนนิงานอ่ืน   2,876,960 
- แผนงานงบกลาง - 3,036,800.00 2,876,960 

รวม 25,930,977.40 31,198,550 31,169,660 
 
2.3 รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย 

หมวด 
จายจริง 
ป 255๔ 

ประมาณการ 
ป 255๕ 

ประมาณการ 
ป 255๖ 

1.รายจายงบกลาง  3,036,800.00 2,876,960 
2.หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,934,180.00 4,633,200.00 8,876,500 
3.หมวดคาจางชั่วคราว 3,030,780.00 4,451,040.00 2,935,680 
4.หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 7,731,274.31 11,402,620.00 9,038,120 
5.หมวดคาสาธารณูปโภค 234,167.88 332,000.00 275,000 
6.หมวดเงินอุดหนุน 2,478,700.00 2,406,600.00 2,436,600 
7.หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง - 4,936,290.00 4,730,800 
8.หมวดรายจายอ่ืนๆ - - - 

รวม 25,930,977.40 31,198,550.00 31,169,660 
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2.๔ รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม(รายจายท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ) 
 

จายจาก รายการ 
ป 255๔ 

(เปนเงิน/บาท) 
ป 255๕ 

(เปนเงิน/บาท) 
 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

แผนงานการเกษตร   
 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม - ๓๐,๐๒๙,๐๐๐ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน - ๓,๙๗๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
๒. เงินจายขาดจากเงินสะสม 

แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ 
 เคหะและชุมชน 

๔๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 

 งานไฟฟาถนน ๓๓๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 งานกําจัดขยะมูลฝอย ๑๓๙,๐๐๐ - 
แผนงานการพาณิชย   
 งานกิจการประปา ๕๖,๐๐๐ - 
แผนงานการเกษตร   
 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ๕๑๔,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ 

 

๓. ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป 

     - ไมมี – 
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รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1 คาจางเหมาบริการ 220,000 บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินรายได 
2 คาโฆษณาและเพยแพร 20,000 บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
3 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ ๒๔๑,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
4 คาธรรมเนียมในการดําเนินคดีพิพากษา ๒๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินรายได 
5 คาบอกรับวาระสารสิ่งพิมพ 5,000 บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินรายได 
6 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภณัฑ 50,000 บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
7 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง 50,000 บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๘ คารับรองบุคคล ๕๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ๑๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

๑๐ คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาต ิ ๑๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑๑ คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสงูอายุ ๑๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
12 คาใชจายในการฝกอบรมอปพร.หรือการฝกทบทวน อปพร. ๑50,๐๐๐ รักษาความสงบภายใน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
13 คาจัดกิจกรรมวัน อปพร. ๒0,๐๐๐ รักษาความสงบภายใน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
14 คาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดโลก 10,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
15 คาจัดกิจกรรมตามโครงการประสานพลังแผนดิน  (๒๕ ตาสับปะรด) 20,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
16 คาจัดกิจกรรมตามโครงการใหความรูเกี่ยวกบักฎหมายทองถิ่นแกประชาชน 10,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
17 คาใชจายในการจัดกิจกรรมสรางวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 150,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
18 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน   20,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
19 คาใชจายในการจัดงานประเพณ ี 30,๐๐๐ การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

20 คาใชจายในการปองกันโรคไขเลือดออก   150,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
21 คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน 10๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
22 คาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งของชุมชน 10๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
23 คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว 10,๐๐๐ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
24 คาใชจายในการปลูกตนไม 15,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
25 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
26 คาใชจายในการเลือกตั้ง 10,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

27 คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 100,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
28 โครงการสนับสนุนเก่ียวกับการการบริหารสถานศึกษา 391,680 การศึกษา สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
29 ประเภทวัสดสุํานักงาน   70,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
30 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 30,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
31 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 30,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
32 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 15,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
33 ประเภทวัสดเุช่ือเพลิงและหลอลื่น 150,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
34 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร 15,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
35 ประเภทวัสดุกีฬา 30,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
36 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 30,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
37 ประเภทวัสดเุครื่องแตงกาย   40,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
48 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 10,๐๐๐ สารธารณสุข สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
39 ประเภทวัสดดุับเพลิง       
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รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

40 ประเภทวัสดุอาหารเสรมิ(นม)        1,127,840 การศึกษา สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
41 ประเภทคาไฟฟา    200,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
41 คานํ้าประปา 20,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
43 ประเภทคาโทรศัพท  คาบริการอินเตอรเน็ต 30,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
44 ประเภทคาไปรษณยี โทรเลข ธนาณัต ิ 5,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
45 คาบริการทางดานโทรคมนาคม 20,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
46 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   30,๐๐๐ บริหารท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
47 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน    
2,406,600 การศึกษา สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

48 โครงการจดังานพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2556 4,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

49 โครงการจดังานพิธีเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2555 

5,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

50 โครงการจดังานประเพณเีฉลิมพระเกียรต“ิ12สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” ประจําป 2556 

5,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

51 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลป
ใหม ประจําป 2556 

5,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

52 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2556   

5,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

53 โครงการบริจาคโลหติ ชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย ประจําป 
2556 

5,000 สาธารณสุข สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

54 โครงการสงเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2556 

35,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

55 โครงการงานประเพณีสรงนํ้าพระเจาใหญไชยวาน ประจําป  
2556 

100,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

56 โครงการจดัการแขงขันกีฬาโคกโพธ์ิไชยเกมส ประจําป 
2556 

50,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

57 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโคกโพธ์ิ
ไชย  ประจําปงบประมาณ 2556   

60,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

58 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการดําเนินงาน
ศูนยชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผูติดเช้ือ H.I.V ประจําป
งบประมาณ 2556   

40,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

59 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2556 

25,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

60 อุดหนุนท่ีการปกครองจังหวัดขอนแกน 30,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

61 อุดหนุนสํานักงานปศสุัตวอําเภอโคกโพธ์ิไชย 25,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

62 อุดหนุนศูนยสาธารณสูขมลูฐานชุมชน(ศสมช.) 25,000 สาธารณสุข สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
63 อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีทองถ่ินใหแกหมูบาน   50,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
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64 อุดหนุนกิจกรรมกลุมสตรีแมบานตําบลโพธ์ิไชย   30,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

65 อุดหนุนคณะกรรมการผูสูงอายุ    150,000 สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

66 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด  สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธ์ิไชย   150,000 การศึกษา สํานักปลดั เงินรายได 
67 อุดหนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาหมูบาน   150,000 การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

68 ประเภทครุภณัฑ สํานักงาน 100,000 บริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
69 ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 30,000 บริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
70 คาปรับปรุงรถยนตกูชีพ 100,000 สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 

71 คาใชจายในการติดตั้งแผงก้ันหองปฏิบัติงาน 100,000 บริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั เงินอุดหนุนท่ัวไป 
72 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร     520,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
73 คาใชจายตามโครงการประชาสมัพันธการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาล   
150,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 

74 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

20,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 

75 เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 533,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
76 โครงการปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล 20,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
77 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
15,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 

78 คาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง 9,600 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
79 คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรยีน 45,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
80 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 15,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
81 คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดใน

โรงเรียน 
10,000 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 

82 ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)    373,100 บริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุนท่ัวไป 
83 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 100,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
84 คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   6,500 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
85 คาจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    400,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
86 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   50,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
87 ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
50,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

88 ประเภทวัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น      80,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
89 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    70,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
90 ประเภทวัสดไุฟฟาและวิทยุ    50,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
91 ประเภทวัสดสุํานักงาน    10,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
92 คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี    28,800 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
93 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน(มอก.) 24,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
94 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 60,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินรายได 
95 คากอสรางปายประชาสัมพันธ 

รณรงคการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลโพธ์ิไชย 
50,000 บริหารงานท่ัวไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
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96 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร    25,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
97 ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน   ๆ     
30,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 

98 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ   100,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
99 ประเภทวัสดสุํานักงาน    50,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 

100 ประเภทวัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น      150,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
101 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร     20,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
102 ประเภทวัสดุการเกษตร 30,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
103 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
104 ประเภทวัสดุกอสราง    150,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
105 ประเภทวัสดุกําจัดสิ่งปฏิกูลมลูฝอย      10,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
106 ประเภทวัสดไุฟฟาและวิทยุ    100,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
107 ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   50,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
108 คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร     10,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
109 จัดซื้อชุดรับแขก      50,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
110 จัดซื้อเกาอ้ีผูมาติดตอ     50,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
111 จัดซื้อเกาอ้ีประชุม      50,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
112 จัดซื้อโตะประชุม   80,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
113 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  แบบ  ๒  บาน  (มอก.)   14,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
114 จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล   150,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
115 จัดซื้อเตนท   35,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
116 จัดซื้อเวที   99,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
117 ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว    100,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
118 ประเภทครุภณัฑการเกษตร    30,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
119 ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ 30,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได 
120 โครงการกอสรางปายประชาสมัพันธ   20,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
121 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองสํานักงาน    100,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
122 โครงการสรางโรงจอดรถ    117,310 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
123 โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยหนาบานนายอินสอ รส

โสดา  หมูท่ี  ๑ 
90,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

124 โครงการกอสรางถนน  คสล.  (ซอยหนาบานนางนอย   ตุ
ติ)  หมูท่ี  2   

99,990 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

125 โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยบานนายฝอย  ตรอพรม 
หมูท่ี  ๒   

300,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

126 โครงการกอสรางถนน คสล.  (ซอยโรงสีชุมชน)  หมูท่ี  ๓   
จํานวน  ๔  ชวง 

248,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

127 โครงการกอสรางถนน คสล.  กลางหมูบาน หนาปากซอย
บานนายคําพา คําคณู  หมูท่ี  ๔    

213,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

128 โครงการซอมแซมถนน คสล.  ทิศเหนือโรงเรียนบานโพธ์ิ
ไชย  หมูท่ี  ๔ 

96,700 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

129 โครงการกอสรางถนน คสล.   (หนาวัด)  หมูท่ี  ๕   140,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
130 โครงการกอสรางถนน คสล.สี่แยกลงไปหนองสา  หมูท่ี ๖    150,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
131 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาบานนายเชวงศักดิ์ ถึง 

นานายถาวร โชคมสีี  หมูท่ี ๖    
140,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

132 กอสรางถนน คสล.สายหนาบานนายยนต  ทวีถ่ิน ถึงบาน
นางหนูคูณ  แวงชัยภูมิ  หมูท่ี ๗,๑๐ 

500,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

133 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานแมบัว  หมูท่ี ๘ 237,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
134 โครงการลงลูกรัง ถนนสายฮองเชือกไปหนองคา ถึงหนอง

บานง้ิว หมูท่ี ๒, ๘   
96,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

135 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานครูประหยัด  หมูท่ี ๙   95,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
136 โครงการซอมแซมถนนลงลูกรัง ถนนสายคุมโนนสังข ถึง นา

นายสวย  มลูปลา หมูท่ี ๑๐   
41,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

137 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า จากกุดข้ีเขิบ ถึง นานายศักดิ์
ดา  หมูท่ี  ๒   

42,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

138 โครงการลอกคลองสงนํ้าตอจากรองระบายนํ้าเสีย ถึงหนอง
คูใหญ  หมูท่ี  ๔   

16,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

139 โครงการวางทอระบายนํ้า เหมืองใหญ  หมูท่ี  ๒ 50,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
140 โครงการวางทอระบายนํ้า ริมฝงแมนํ้าชีเพ่ือเอานํ้าเขา – 

ออกพ้ืนท่ีการเกษตร สายกุดเฒาราดถึงแยกกุดแข กุดคาย  
หมูท่ี  ๓,๘ 

49,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

141 โครงการวางทอระบายนํ้า ซอยหนาบานนางมะลิ  หมูท่ี  ๓ 102,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
142 โครงการรื้อทําความสะอาดรองระบายนํ้าเสยี ถนน

กลางบาน หมูท่ี ๔    
20,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

143 โครงการกอสรางรองระบายนํ้าเสยี ถนนซอยทางจั่น  หมูท่ี  
๕   

178,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

144 โครงการกอสรางรองระบายนํ้าเสีย จากบานนายสมพานถึง
บานนางหุง  หมูท่ี  ๙   

180,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 

145 โครงการกอสรางรองระบายนํ้าเสีย จากบานกํานันชิษณุ
พงษ  ถึงสี่แยกบานนางเลียม  สุยวงษ หมูท่ี  ๙ 

219,000 เคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 
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คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา ๓๕ แหงประราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ลําดับท่ี ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ 

1 เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน) 5,131,520  
2 เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร(ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน) 268,800  
3 เงินเพ่ิมพิเศษ(คาครองชีพ) 2,148,240  
4 เงินเพ่ิมคาวิชา  (เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ) 38,160  
5 เงินคาจางประจํา 156,540  
6 เงินคาจางชั่วคราว(พนักงานทุกประเภท) 2,935,680  
7 สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 95,000  
8 เงินสวัสดิการเก่ียวกับรักษาพยาบาล 120,000  
9 เงินชวยเหลือคาจัดงานศพพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 20,000  

10 เงินคาเชาบาน 30,000  
11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 350,000  
12 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.) 280,640  
13 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 300,000  

รวม 11,874,580  
 

คิดเปนรอยละ   ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖    
11,874,580  X  100 / 31,169,660   =  38.09   
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สวนที่ 2 

 
 
 

เทศบัญญัติ 
 

เร่ือง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 

 
 

 
 

ของ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 
ของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแกน 
.................................... 

หลักการ 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น     ยอดรวม    ๓1,16๙,๖๖0   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
ก. ดานบริหารท่ัวไป     ยอดรวม    13,073,240   บาท 
 - แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม     12,873,240   บาท 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม          200,000   บาท   
 
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม    15,062,460   บาท 
 - แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       7,496,500   บาท 
 - แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม          120,000   บาท 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม               -          บาท 
 - แผนงานเคหะและชุมชน       ยอดรวม       6,176,960   บาท 
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม         840,000   บาท 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม          429,000   บาท 
 
ค. ดานการเศรษฐกิจ     ยอดรวม          157,000   บาท 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม              -           บาท 
 - แผนงานการเกษตร    ยอดรวม         157,000   บาท 
 - แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม              -           บาท 
 
ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน     ยอดรวม        2,876,960   บาท 
 - แผนงานงบกลาง    ยอดรวม        2,876,960   บาท 
 

เหตุผล 
 
 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินตลอดปงบประมาณ 
พ.ศ. 255๖  จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไชยเห็นชอบตอไป 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 

ของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

................................... 
 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไวโดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖” 
 ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 255๕ เปนตนไป 
 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 
๓1,16๙,๖๖0   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้    
ก. ดานบริหารท่ัวไป     ยอดรวม    13,073,240   บาท 
 - แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม     12,873,240   บาท 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม          200,000   บาท   
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม    15,062,460   บาท 
 - แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       7,496,500   บาท 
 - แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม          120,000   บาท 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม               -          บาท 
 - แผนงานเคหะและชุมชน       ยอดรวม       6,176,960   บาท 
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม         840,000   บาท 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม          429,000   บาท 
ค. ดานการเศรษฐกิจ     ยอดรวม          157,000   บาท 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม              -           บาท 
 - แผนงานการเกษตร    ยอดรวม         157,000   บาท 
 - แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม              -           บาท 
ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน     ยอดรวม        2,876,960   บาท 
 - แผนงานงบกลาง    ยอดรวม        2,876,960   บาท 

ท้ังนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสวนท่ี 3 
ขอ 4. ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก 

จายเงินของเทศบาล 
 ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรี มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

                          (นางอุนเรือน  สามหมอ) 
              นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไชย 
                              เห็นชอบ 
        (ลงนาม) 

            (นายมนตรา  พรมสินธุ) 
                      นายอําเภอโคกโพธิ์ไชย 
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สวนที่ 3 

 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 

 
 

 
 

ของ 
เทศบาลตําบลโพธ์ิไชย 

อําเภอโคกโพธ์ิไชยจังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 

-  ประมาณการรายรับ 
-  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

………………. 
 

ก. รายไดภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร รวม ๑๔๘,๒๐0 บาท   
แยกเปน 

1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จํานวน      ๒๕,๐๐0 บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี     จํานวน   1๒๐,๐๐๐   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.3 ภาษีปาย       จํานวน      ๓,๐00   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง  
 1.4 อากรฆาสัตว         จํานวน          100    บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

1.5 อากรรังนกอีแอน         จํานวน          ๑๐๐    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะไดรับจัดสรร 
 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   รวม       ๑๘๗,๓๐๐          บาท 
 2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  จํานวน    ๑00    บาท  
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 2.2 คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน         100    บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จํานวน          ๑๐0    บาท  
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะไดรับจัดสรร 

2.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน         100     บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต        จํานวน          100    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะไดรับจัดสรร 
 2.6 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร          จํานวน      ๑,5๐0   บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.7 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย      จํานวน   130,000   บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 2.8 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  จํานวน          ๑๐๐    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง  
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2.9 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  
                     จํานวน     ๑๐0   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
 2.10 คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน     จํานวน     ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
 2.11 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา  จํานวน  100  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 2.12 คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร  จํานวน   ๑๐๐   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
 2.13 คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน          จํานวน     ๑๐๐    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.14 คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน      จํานวน     ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.15 คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา        จํานวน     ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.16 คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําสัตว        จํานวน     ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.17 คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน   ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.18 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม    จํานวน     ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.19 คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม       จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.20 คาธรรมใบอนุญาตเปนผูควบคุม         จํานวน       ๑๐๐     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.21 คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.22 คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ        จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.23 คาธรรมเนียมการแพทย         จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.24 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอมแหงชาติ  จํานวน    ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.25 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย        จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.26 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําท้ิง        จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
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2.27 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย        จํานวน     1,300    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.28 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ          จํานวน     1,300    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.29 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต      จํานวน      ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.30 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก       จํานวน       ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.31 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย    จํานวน      ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 

2.32 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  
         ของบานเมือง          จํานวน       ๑๐0     บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.33 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร       จํานวน       ๑๐0     บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
2.34 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน       ๑๐0     บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
2.35 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข              จํานวน       ๑๐0      บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
2.36 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา          จํานวน       ๑๐0      บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา คาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน 
2.37 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน  จํานวน       ๑๐0      บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.38 คาปรับการผิดสัญญา          จํานวน       20,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.39 คาปรับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย  จํานวน       ๑๐0  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.40 คาปรับอ่ืนๆ           จํานวน       ๑๐0      บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.41 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย   จํานวน       ๑๐0      บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.42 คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   จํานวน       ๑๐0  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.43 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     จํานวน   2๘,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
2.44 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนที                
        เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร                 จํานวน       ๑๐0  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
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2.45 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือในทางสาธารณะ จํานวน        ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.46 คาใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดเอกชน                     จํานวน       ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.47 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน       ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.48 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงจํานวน      1,000    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

2.49 คาใบอนุญาตอ่ืนๆ          จํานวน       ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน  รวม 95,500     บาท     แยกเปน 
 3.1 คาเชาท่ีดิน               จํานวน      ๑๐0   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 3.2 คาเชาหรือบริการสถานท่ี       จํานวน     ๑๐0   บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

3.3 ดอกเบี้ย         จํานวน     95,000   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ       จํานวน      ๑๐0   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

3.5 คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด      จํานวน      ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

3.6 รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ       จํานวน     ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 
4. หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย           จํานวน      300    บาท 

4.1 เงินชวยเหลือจากการประปา       จํานวน      -   บาท 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 

4.2 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล      จํานวน       -        บาท 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 

4.3 เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะ      จํานวน        -         บาท 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 

4.4 รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย   จํานวน      100 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

4.5 เงินชวยเหลือกิจการโรงแรม       จํานวน      -   บาท 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 

4.6 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     จํานวน      100   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

4.7 รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ       จํานวน       100     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 



~ 22 ~ 
 
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม      268,600     บาท   แยกเปน 
 5.1 คาจําหนายเวชภัณฑ              จํานวน       ๑๐๐      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 5.2 คาจําหนายเศษของ     จํานวน      ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 5.3 เงินท่ีมีผูอุทิศให              จํานวน    ๑๐0     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 5.4 คาขายแบบแปลน     จํานวน    256,๐๐๐   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 5.5 คาเขียนแบบแปลน     จํานวน    ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

5.6 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง      จํานวน      ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

5.7 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร      จํานวน     100     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

5.8 คาสมัครสมาชิกหองสมุด       จํานวน      -     บาท 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 

5.9 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ        จํานวน     12,000    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
6. รายไดจากทุน          รวม     10,100         บาท แยกเปน 

6.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน       จํานวน     10,000     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

6.2 รายไดจากทุนอ่ืนๆ        จํานวน         ๑๐0       บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 
ข. รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให   รวม  ๑3,790,000  บาท    แยกเปน 
1. หมวดภาษีจัดสรร      จํานวน      ๑3,790,000   บาท 
 1.1 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   จํานวน     ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน      ๔,6๕๐,๑00    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.3 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. เพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรกร 5 % จํานวน   ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.4 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9    จํานวน      ๓,100,000     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                จํานวน        20,000       บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.6 ภาษีสุรา      จํานวน    2,100,000    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.7 ภาษีสรรพสามิต      จํานวน      3,100,000     บาท 
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คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.8 ภาษีการพนัน     จํานวน     2,000    บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
  1.9 ภาษียาสูบ      จํานวน       ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 
 1.10 อากรประมง     จํานวน      ๑๐0      บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง  

1.11 คาภาคหลวง     จํานวน       ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรรจริง 

1.12 คาภาคหลวงแร        จํานวน       22,900 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม       จํานวน      390,๐๐๐ บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

1.14 เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ     จํานวน     ๑๐0  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 

1.15 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน  404,๐๐๐ บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดจริง 

1.16 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง     จํานวน      ๑๐0   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 

1.17 คาธรรมเนียมน้ําบาดาล       จํานวน      ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 

1.18 คาธรรมเนียมสนามบิน(ยังไมมีกฎหมายรองรับ)       จํานวน      ๑๐0   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 

1.19 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ        จํานวน      ๑๐0    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 
 
ค. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหเทศบาล    จํานวน    17,169,660    บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม    17,169,660    บาท 
 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี     จํานวน     50,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 
  1.2 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน เลือกทํา  
                         จํานวน  14,637,580  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 

1.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 
                         จํานวน  ๒,482,080  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา ตามท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร 
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ง. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค     รวม     -    บาท    แยกเปน 
 1.1 เงินอุดหนุนวัตถุประสงคดานการศึกษา    จํานวน    -      บาท 
คําชี้แจง ตั้งประมาณการไวใหม ตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 
 1.2 เงินอุดหนุนระบุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Reserve Revenue   
                       จํานวน    -      บาท 
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริหารท่ัวไป  (๐๐๑๐๐) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   (๐๐๑๑๐) 

.................................... 
วัถตุประสงค 
 1.เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒.เพ่ือใหการบริการแกประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
 ๓.เพ่ือใหการบริหารการจัดเก็บขอมูล  สถิติ  มีประสิทธิภาพ 
 ๔.เพ่ือสงเสริมใหราษฏรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 ๕.เพ่ือสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง  เปนชุมชนท่ีนาอยู 
 ๖.เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหกับประชาชน  บุคลากรใหมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
 ๗.เพ่ือใหการบริหารงานคลัง  การจัดเก็บรายได  มีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีทํา 

๑.  การบริหารงานท่ัวไป   การบริหารงานบุคคล   กิจการงานสภาเทศบาล   งานสงเสริมและการมีสวนรวม   
     ของประชาชน   การรองเรียนรองทุกข   งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  
๒.  งานดานวิชาการ   เชน  งานนิติการ  งานจัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนาของเทศบาล  งาน    
     จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  งานจัดทํางบประมาณ   งานประชาสัมพันธ   งานเลือกตั้ง  งานสังคม 
     สงเคราะห  งานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๓.  งานการเงินการคลัง  และบัญชี   การเบิกจาย   งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  การจัดเก็บรายไดและ  
     พัฒนารายได   งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  ๑๐,2๖๓,640 บาท 
 ๒.กองคลัง   งบประมาณรวม    ๒,๖๐๙,๖๐๐ บาท 

รวม   ๑2,873,240   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน    บริหารท่ัวไป   (๐๐๑๐๐) 

แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   (๐๐๑๑๐) 
 

  
งาน เงินเดือน คาจาง 

ประจํา 
คาจางช่ัวคราว คาตอบแทนใช

สอยและวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน

และสิ่งกอสราง 
รวม หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานบริหารท่ัวไป 
 
งานบริหารงานคลัง 

4,426,000 
 

1,200,900 

1,821,240 
 

344,400 

3,481,400 
 

901,500 

275,000 
 
- 

30,000 
 
- 

230,000 
 

162,800 

๑๐,263,640 
 
๒,๖๐๙,๖0๐ 

สํานักปลดั 
 

กองคลัง 

๐๐๑๑๑ 
 
๐๐๑๑๓ 

 
รวม 

 

 
5,626,900 

 
2,165,640 

 
4,782,900 

 
275,000 

 
30,000 

 
392,800 

 
12,873,240 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริหารท่ัวไป  (๐๐๑๐๐) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   (๐๐๑2๐) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล  ระบบการบริการจัดการ  ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กิจการ  
อปพร.  งานรักษาความสงบเรียบรอย   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   และเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๒.เพ่ือเปนการเตรียมการปองกันภัยอันอาจเกิดข้ึนไดทุกเม่ือ 
 ๓.เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน   องคกรประชาชนท่ีทําหนาท่ีดานการปองกันภัย 
 ๔.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีและอาสาสมัครประจําศูนยฯ 
 
งานท่ีทํา 
 ๑.งานวางแผนปองกันภัย 
 ๒.รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๓.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.ศูนยวิทยุส่ือสาร 
 ๕.การตรวจสอบสถานท่ี  สํารวจขอมูล   เพ่ือปองกันภัย 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  200,000 บาท 

รวม   200,000        บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน    บริหารท่ัวไป   (๐๐๑๐๐) 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   (๐๐๑2๐) 
 

  
งาน เงินเดือน 

คาจาง ประจํา 
คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบอัคคีภัย 
 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

- 
 
- 

- 
 
- 

170,000 
 

30,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

170,000 
 

30,000 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 

๐๐๑23 
 

๐๐๑21 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 
แผนงาน  การศึกษา   (๐๐210) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือใหบริการดานการศึกษาในเขเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๔.เพ่ือใหการบริหารจัดการดานขอมูล  สถิติ  การเงิน การงบประมาณ  การพัสดุ  ของงานโรงเรียนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
๕.เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอนใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 
๖.เพ่ือใหการศึกษามีศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๗.เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษาแกโรงเรียนในเขตเทศบาล 

 
งานท่ีทํา 
 ๑.งานบริหารงานบุคคล 
 ๒.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 ๓.การบริการส่ือการเรียนการสอน 
 ๔.งานกิจการนักเรียน 
 ๕.งานการบริการสนับสนุนการศึกษา 
 ๖.งานถายโอนภารกิจดานการศึกษา 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย งบประมาณรวม  ๗,๔๙๖,๕๐๐ บาท 

รวม   ๗,๔๙๖,๕๐๐     บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 

แผนงาน  การศึกษา   (๐๐210) 
  

งาน เงินเดือน 
คาจาง ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

2,438,880 
 

289,800 3,225,220 
 

15,000 

- 1,377,600 
 

150,000 

- 7,331,500 
 

150,000 
 

15,000 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 

๐๐๒๑๒ 
 

๐๐๒๑๔ 
 
 

00211 
 

รวม 
 

 
2,438,880 

 

 
289,800 

 
3,240,220 

 
- 

 
1,527,600 

 
- 

 

๗,๔๙๖,๕๐๐ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 
แผนงาน  สาธารณสุข    (๐๐220) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือใหการบริการดานสาธารณสุขตาง ๆ  ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยและท่ัวถึง 
๒.เพ่ือจัดการดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
๓.เพ่ือประชาสัมพันธการสงเสริมงานดานการสาธารณสุข 
๔.เพ่ือใหการดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารท่ัวไปดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.เพ่ือใหการบริการประชาชนในดานการปองกันควบคุมโรคติดตอดานอนามัยตาง ๆ รวมท้ังในการสงเสริม
สุขภาพอยางท่ัวถึง 
๖.เผยแพรกิจกรรมงานดานสาธารณสุข  วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  ใหเกิด
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

 
งานท่ีทํา 
 ๑.งานบริหารงานบุคคล 
 ๒.งานวางแผนดานสาธารณสุข 
 ๓.งานควบคุมปองกันโรคติดตอและการสงเสริมสุขภาพ 
 ๔.งานการใหบริการดานสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลท้ังในและนอกสถานท่ี 
 ๕.จัดโครงการใหความรูดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.สํานักปลัด    งบประมาณรวม  120,0๐0     บาท 

รวม   120,0๐๐     บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 

แผนงาน  สาธารณสุข    (๐๐220) 
  

งาน เงินเดือน 
คาจาง ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 
งานบริการสารธรณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน 
 
งานศูนยบริการสาธารณสุข 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 

- 
 
 

- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 

10,000 
 

 
100,000 

- 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 

10,000 
 
 

100,000 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 
 

สํานักปลดั 

00221 
 

00223 
 

 
00224 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
110,000 

 
- 

 
120,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐240) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือการบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   การบริหารงานบุคคล  รวมถึงวางแผนการบริการ
สาธารณะในเขตเทศบาล 
๒.เพ่ือดําเนินการดานการรักษาความสะอาดถนน  ทางระบายน้ําในชุมชนใหถูกตองตามสุขลักษณะ 
๓.เพ่ือใหการบริการสาธารณะในทุกดานอยางท่ัวถึง 
๔.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน 
๕.เพ่ือพัฒนาและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 
๖.เพ่ือพัฒนาและกําหนดแนวทางในการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๗.เพ่ือพัฒนาและวางแนวทางการบําบัดน้ําเสีย  และการระบายน้ําเสียภายในเขตเทศบาล 

 ๘.เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
งานท่ีทํา 
 ๑.การจัดใหมีแสงสวาง   ถนนหนทาง  คูคลอง 
 ๒.ทําการควบคุม   ดูแล  และกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล 
 ๓.เก็บขอมูล  วางแผน  ดานการบริการสาธารณของชุมชน 
 ๔.พัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ํา  รวมถึงการขุดลอก  คู  คลอง  ทอระบายน้ําใหสะอาด 
 ๕.จัดหาวัสดุ   พัฒนาซอมแซมบํารุงรักษา  และติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล 
 ๖.จัดหาวัสดุ  ซอมแซมปรับปรุง  พรอมท้ังทําการกอสรางปรับปรุงถนน  ซอก  ซอย  ภายในเขตเทศบาล 
 ๗.ทําการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.กองชาง    งบประมาณรวม  6,176,960    บาท 

รวม            6,176,960    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐240) 

  
งาน เงินเดือน 

คาจาง ประจํา 
คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 
งานไฟฟาถนน 
 
งานบําบัดนํ้าเสยี 

810,720 
 
- 
 
- 

480,240 
 
- 
 
- 

805,000 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

935,310 
 

2,446,690 
 

699,000 

3,031,270 
 

2,446,690 
 

699,000 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 

00241 
 

00242 
 

00245 
 

รวม 
 

 
810,720 

 
480,240 

 
805,000 

 
- 

 
- 

 
4,081,000 

 
6,176,960 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน   (๐๐250) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมประชาชนในเขตเทศบาล   ใหมีอาชีพ  และพัฒนารายไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการประชาคม  และการมีสวนรวมของประชาชน 
 ๓.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน   และใหชุมชนมีความเขมแข็ง   
             รวมคิด   รวมทํา  รวมแกไข 
 ๔.เพ่ือใหการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับงานพัฒนาชุมชน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
งานท่ีทํา 
 ๑.สงเสริมกิจกรรมเวทีประชาคม  เวทีสาธารณะ  รับฟงความคิดเห็นและปญหาของประชาชน การจัดเก็บ 
             สถิติขอมูล 
 ๒.กิจกรรมการใหความรูทางดานวิชาการ   เพ่ือสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได 
 ๓.การรณรงคกิจกรรมสรางจิตสํานึก  เพ่ือใหเกิดการรวมคิดรวมทํา   รวมกนแกไขปญหาชุมชน 
 ๔.การรณรงคกิจกรรมท่ีใหประชาชนมีสวนรวม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.กองชาง    งบประมาณรวม  840,000    บาท 

รวม            840,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน   (๐๐250) 
  

งาน เงินเดือน 
คาจาง ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

- - 370,000 - 370,000 100,000 840,000 สํานักปลดั 00252 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
370,000 

 
- 

 
370,000 

 
100,000 

 
840,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (๐๐260) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานนันทนาการใหแกพนักงานเทศบาลและประชาชน 
๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของทองถิ่น 
๓.เพ่ือทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี   และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในเขต
เทศบาล 
๔.เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็ก  เยาวชนในทองถิ่น  ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดเห็นคุณคาของการ
กีฬา 
๕.เพ่ือเปนการปองกันปญหาการใชยาเสพติดของเยาวชน  และประชาชนท่ัวไปโดยดึงความสนใจไปสู
กีฬาและการออกกําลังกาย 
 

 
งานท่ีทํา 
 ๑.บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ๒.สงเสริมงานรัฐพิธี  และอนุรักษวัฒนธรรม   วิถีชีวิตและประเพณีทองถ่ิน 
 ๓.สงเสรมกีฬาและนันทนาการ  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนดานกีฬาและนันทนาการ 
 ๔.อุดหนุนการจัดงานประเพณีทองถ่ิน  
 ๕.การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญตาง ๆ 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.สํานักปลัด    งบประมาณรวม  429,000    บาท 

รวม            429,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐2๐๐) 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (๐๐260) 
  

งาน เงินเดือน 
คาจาง ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

30,000 

- 
 
- 

200,000 
 

199,000 

- 
 
- 

200,000 
 

229,000 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 

00262 
 

00263 
 

รวม 
 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
- 

 
399,000 

 
- 

 
429,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  การเศรษฐกิจ  (๐๐3๐๐) 
แผนงาน  การเกษตร   (๐๐320) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมใหมีแหลงน้ําในการทําการเกษตร 
๒.สงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๓.เพ่ือสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในเขตเทศบาล 
 

 
งานท่ีทํา 
 ๑.สงเสริมใหประชาชนทําการเกษตรแบบพอเพียง  และเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
 ๒.สงเสริมใหมีปาชุมชนและการปลูกตนไม 
 ๓.ขุดลอกคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร 
 
 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 ๑.กองชาง    งบประมาณรวม  157,000    บาท 

รวม            157,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  การเศรษฐกิจ  (๐๐3๐๐) 

แผนงาน  การเกษตร   (๐๐320) 
  

งาน เงินเดือน 
คาจาง ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม - 
 

- - - - 157,000 157,000 สํานักปลดั 00322 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
157,000 

 
157,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน  การดําเนินงานอ่ืน  (๐๐4๐๐) 
แผนงาน  งบกลาง   (๐๐410) 

.................................... 
วัถตุประสงค 

1.เพ่ือใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย 
๒.เพ่ือใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐเอกชนและองคกรอ่ืนเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
๓.เพ่ือใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอ่ืน  เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

 
งานท่ีทํา 
 ๑.บริหารงานเก่ียวกับการชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย 
 ๒.บริหารงานตามผูกพันท่ีมีตามกฏหมายหรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก 
 ๓.ตั้งเงินสํารองจายในกิจการท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา 
 ๔.ตั้งเงินสมทบประกันสังคมเขากองทุนประกันสังคมใหแกลูกจางตามภารกิจและท่ัวไป 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑.สํานักปลัดเทศบาล  (งบกลาง)  งบประมาณรวม  2,876,960    บาท 

รวม            2,876,960    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 

รายจายจําแนก     ตามแผนงาน 
ดาน  การดําเนินงานอ่ืน  (๐๐4๐๐) 

แผนงาน  งบกลาง   (๐๐410) 
  

งาน เงินเดือน 
คาจาง ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายงบกลาง คาครุภณัฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งบกลาง - 
 

- - - - 2,876,960     - 2,876,960     สํานักปลดั 00411 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2,876,960     
 
- 

 

2,876,960     
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานงบกลาง 
............................. 

งบกลาง   ตั้งไว    ๒,๘๗๖,๙๖๐  บาท    แยกเปน  
1. ประเภทคาชําระหนี้เงินกูและดอกเบ้ีย  ตั้งไว   1,๕00,000  บาท  เพ่ือจายชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย

กับธนาคารกรุงไทย สาขาบานไผ ยอดชําระหนี้เงินกูตอปๆ ละ 1,000,000 บาท ยอดชําระดอกเบี้ยตอ ปๆ ละ 
500,000 บาท หรือตามหลักเกณฑของธนาคาร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน  840,800 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได  659,200  บาท  (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)                      
 2. ประเภท รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว   1,097,๓๔๓  บาท  แยกเปน 

2.๑ เพ่ือจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย ตั้งไว   
๑๔๔,๕๘0  บาท  ซ่ึงตองสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

2.๒ เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตั้งไว  ๒๘๐,๖๔0 บาท  
โดยคํานวณตั้งจายจากรายไดของงบประมาณประจําป ในอัตรารอยละ 2 ไมรวมเงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให เงินอุดหนุน
ทุกประเภท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

2.๓ เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ตั้งไว ๑๐0,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
สมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวในอัตรารอยละ 10 ของเงินสะสมประจําป ตาม
งบประมาณท่ัวไป  เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

2.๔ เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ตั้งไว  ๓๕0,000 บาท  
กําหนดไวในอัตรารอยละ 10 ของเงินคาจาง พนักงานจางสํานักปลัดเทศบาล 22 อัตรา  กองคลัง 4 อัตรา กองชาง 
7 อัตรา รวมจํานวน  33  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  344,600  บาท  และเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  จํานวน  5,400  บาท  (เงินเดือนครูและคาจางประจํา) ) (ปรากฏในดานการดําเนินงาน
อ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

2.๕ เงินทุนการศึกษา ตั้งไว  ๒00,000  บาท เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาแกพนักงานเทศบาล, 
พนักงานจาง,นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี,เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เงินอุดหนุน
ท่ัวไป    (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

2.๖ เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เปนเงิน  ๒๒,๑๒๓ บาท (คํานวณจายรอยละ  
0.17  จากรายรับจริงในปท่ีผานมา ไมรวมเงินกู เงินอุดหนุนทุกประเภท  เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานการ
ดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

๓. ประเภทเงินสํารองจาย  ตั้งไว ๒0๙,๖๑๗  บาท เพ่ือเปนคาใชจายในกรณีท่ีจําเปน ฉุกเฉิน หรือเกิดสา
ธารณภัย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 

๔. ประเภทเงินชวยคาทําศพ ตั้งไว  ๒๐,0๐0  บาท เพ่ือใชเปนเงินชวยเหลือพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา 
และพนักงานจางท่ีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ   เงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน/
แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 
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๕. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว  3๐,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพใหแกผูปวยเอดส 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย โดยจายในอัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

๖. ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว  ๒๐,000  บาท  เพ่ือจายสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลโพธิ์ไชย โดยยึดหลักการสมทบ จากประชาชน ๑ สวน จากรัฐบาล ๑ สวน จากเทศบาล ๑ สวน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล 

............................. 
ตั้งงบประมาณรายจายไวท้ังส้ิน รวม   ๑4,899,760    บาท      แยกเปน   
ก. รายจายประจํา     ตั้งไว      14,569,760    บาท      แยกเปน   
    1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว ๔,426,000 บาท      แยกเปน 

1.1 ประเภทเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร ตั้งไว  ๙๓๕,๕๒๐.-บาท  เพ่ือจายเปนคาเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษ  โดยใชหลักเกณฑตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใชเกณฑจากรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุน เงินกูหรือเงินอ่ืนใดในปงบประมาณ 255๔  ตาม
เกณฑ รายได เกิน ๑๐ – ๒๕ ลานบาท) ดังนี้ 

(๑) เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ ๒๗,๖๐๐ บาท เปนเงิน  ๓๓๑,๒๐๐  บาท 
(๒) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 
(๓) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมตรี เดือนละ ๔,๐๐๐  บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐  บาท 
(๔) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน ๒ คน ๆละ เดือนละ ๓๐,๓๖๐ บาท เปนเงิน  ๓๖๔,๓๒๐  บาท 
(๕) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีจํานวน ๒ คน ๆละ  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน 

๗๒,๐๐๐ บาท 
(๖) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมตรี เดือนละ ๓,๐๐๐  บาท เปนเงิน ๗๒,๐๐๐  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
1.2 ประเภทเงินเดือนและคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว

๑๙๘,๗๒๐ บาท โดยใชหลักเกณฑตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใชเกณฑ
จากรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุน เงินกูหรือเงินอ่ืนใดในปงบประมาณ 255๔  ตามเกณฑ รายได เกิน ๑๐ – ๒๕ ลาน
บาท) ดังนี้ 

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

(๒) เงินคาตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ ๖,๙๐0 บาท รวม เปนเงิน  ๘๒,๘๐๐  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
1.๓ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว  1,972,840.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงาน

เทศบาล  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงาน
ท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป)  

๑.๔ ประเภทเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งไว  ๑๓๔,๔๐๐.-  บาท เพ่ือ
จายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนผูบริหาร อัตราเดือน
ละ  ๕,๖๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

 
 

 



~ 46 ~ 
 
           1.๕ ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ   ตั้งไว   ๒๘,๕๖๐.- บาท เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารท่ัวไป) 
  1.๖ ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว ๑,๑๕๕,๙๖๐.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว ซ่ึงจายแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป   สังกัดสํานักปลัด (ตามหนังสือ
ดวนท่ีสุด ท่ี ขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙  ลงวันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 
    2. หมวดคาจางช่ัวคราว   ตั้งไวรวม  1,821,240.-บาท แยกเปน 

2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  ๑,821,240.- บาท แยกเปน 
      (๑) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว  924,120.- บาท เพ่ือจายเปนคาจางหรือ

คาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ ในการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) (๑๗ คน) 

      (๒) คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ตั้งไว 897,120.- บาท เพ่ือจายเปนคาจางหรือคาตอบแทนแก 
พนักงานจางท่ัวไป ในการปฏิบัติงานในสังกัดสํานัก  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) (๑๔ คน) 
 
    3. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  ตั้งไวรวม   ๖,010,๙๒๐.- บาท    แยกเปน 

คาตอบแทน   ตั้งไว    1,960,๔๐๐.- บาท แยกเปน 
๓.๑ ประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา  ตั้งไว ๑,๔๙๐,๔๐๐.- บาท เพ่ือ

จายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยใช
หลักเกณฑตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามเกณฑ เกิน ๑๐ – ๒๕ ลาน
บาท) 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   
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

           3.2 ประเภทคาเบ้ียประชุม ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสภา
เทศบาล หรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดใหจายเบี้ยประชุมได  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๓.๓ ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร แกผูมีสิทธิในการเบิกจายตามระเบียบฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๓.๔ ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล แกผูมีสิทธิในการเบิกจายตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป)  

๓.๕ ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 1๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนคาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
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๓.๖ ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ (ตามหนังสือ ท่ี มท. ๐๘๗๒.๐๑/ว ๓๙๘๓ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การ
กําหนดคาตรวจผลงานของคณะกรรมการในการประเมินผลงานฯ) และคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบแขงขัน 
รวมท้ังผูดําเนินการสอบคัดเลือก สอบแขงขัน ฯลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๓.๗ ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล ตั้งไว  1๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินรางวัลคาสํารวจจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  การสํารวจความคิดเห็น คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีของเทศบาล คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๓.๘ ประเภทเงินประโยชนคาตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ   ตั้งไว  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย (ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๕๗ ลว ๒๓  มิ.ย ๒๕๕๑)  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๓.๙ ประเภทคาเชาบาน   ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   
(ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

คาใชสอย ตั้งไว     ๒,072,๖80      บาท      แยกเปน 
3.๑0 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว   506,๐๐๐.- บาท แยกเปน 

๓.๑0.๑ จางเหมาบริการ  ตั้งไว  2๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนคาประกันภัยรถยนต และคาจาง 
เหมาบริการในเรื่องตางๆ เชน  คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานทะเบียนของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  
,คาจางเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ หรือคาเย็บเลม คาเขาเลมหนังสือตาง ๆ คาถายเอกสาร ถายแบบแปลน ตาง ๆ ใน
กิจการของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย ,คาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล,คาจางเหมายานพาหนะขนสงตาง ๆ ในกิจการของ
เทศบาล ,คาจางจัดเก็ฐ จปฐ. ,คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการของเทศบาล  (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ เรื่อง การจาง
เอกชนดําเนินงาน ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป)  

๓.10.๒ คาโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน 2๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาการจัดทํา 
วารสารของเทศบาล หรือประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของเทศบาล เชน การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเตอรเน็ต การจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ วารสาร โปสเตอร แผนซีดี คาทําเว็บไซด  
ฯลฯ  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  ๓.๑0.๓ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  เปนเงิน  241,0๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการประชุม อบรม สัมมนา ตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  ๓.๑0.๔ คาธรรมเนียมในการดําเนินคดีพิพากษา ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท เ พ่ือจายเปน
คาธรรมเนียม และคาใชจายในการดําเนินคดีในกรณีมีขอพิพาทระหวางเทศบาลกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานอ่ืน 
ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  ๓.๑0.๕ คาบอกรับวารสารส่ิงพิมพ  ตั้งไว  5,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสาร 
สิ่งพิมพตาง ๆ เชนวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนหนังสือระเบียบกฎหมาย ตาง ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
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 ๓.๑1 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท แยกเปน 
  ๓.๑1.๑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน เครื่องถายเอกสาร  คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ตลอดจน
ครุภัณฑตาง ๆ และทรัพยสินหรือวัสดุ ตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  ๓.๑1.๒  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปน
บํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน อาคารสํานักงาน อาคารตาง ๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารท่ัวไป) 
 ๓.๑2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว  865,๐๐๐.-บาท แยกเปน 
  ๓.๑2.๑ คารับรอง ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม  ทัศนศึกษาดูงาน การประชุมหัวหนาสวนราชการสัญจร รวมถึงการเลี้ยง
รับรองการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการประจําสภาเทศบาล การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือกลุมองคกรตาง ผูเขารวมประชุมอ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีผูเขารวม
ประชุม เพ่ือจายเปนคาอาหร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง  คาของท่ีระลึก  คาพิมพเอกสารและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใน
การรับรอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหาร
ท่ัวไป) 

๓.๑2.๒ คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว  ๑0,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัด 
กิจกรรมวันเทศบาล (ตรงกับวันท่ี ๒๔ พฤษภาคมของทุกป)  เชน จัดนิทรรศการ ทําบุญเลี้ยงพระ บําเพ็ญประโยชน 
และกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๓.๑2.๓ คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ ตั้งไว ๑0,๐๐๐.-บาท เพ่ือจาย 
เปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช,๑๒ สิงหามหาราชินี งานวันปยะ
มหาราช ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหาร
ท่ัวไป) 

๓.๑2.๔ คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ตั้งไว ๑๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย 
ในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําป ๒๕๕๖เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดสํานึกถึงผูมีบุญคุณ ไดตระหนักตอหนาท่ีของ
ลูกท่ีมีตอพอแม และเพ่ือเปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณของพอแม  เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของชํารวย 
คาอาหาร คาใบประกาศนียบัตรแกผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  ๓.๑2.5  คาใชจายในการฝกอบรมอปพร.หรือการฝกทบทวน อปพร. ตั้งไว 150,๐๐๐-บาท 
เพ่ือจายเปนคาฝกอบรม อปพร. หรือการฝกทบทวน อปพร. ประจําป ๒๕๕๖  เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี คาเชาเหมา
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหร เครื่องดื่ม คาเอกสาร คาเครื่องแตงกาย และอุปกรณท่ีจําเปนในการอบรม 
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในบริหารงานท่ัวไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

๓.๑2.6 คาจัดกิจกรรมวัน อปพร.  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมในการ 
เดินสวนสนามวันอปพร.ประจําป ๒๕๕๖ เชนคาเชาอุปกรณเดินสวนสนาม  คาปาย คาอาหาร คาน้ําแข็งน้ําดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในบริหารงานท่ัวไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย) 



~ 49 ~ 
 
  ๓.๑2.7  คาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดโลก ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด เพ่ือจายเปนคาเชาอุปกรณเดินรณรงค  คาปาย คาอาหาร คาน้ําแข็ง  
น้ําดื่ม ฯลฯ  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 
  ๓.๑2.8 คาจัดกิจกรรมตามโครงการประสานพลังแผนดิน  (๒๕ ตาสับปะรด) ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ 
บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกประชุมประชาคมผูประสานพลังแผนดินของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
กิจกรรมเผาระวังยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟนฟู เพ่ือจายเปนคาอุปกรณชุดตรวจสารเสพติด 
คาตอบแทนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน คาวิทยากร คาอาหาร น้ําแข็ง น้ําดื่ม อาหารวาง รวมท้ังคาจัดพิมพเอกสาร ฯลฯ  
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 
  ๓.๑2.9 คาจัดกิจกรรมตามโครงการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายทองถิ่นแกประชาชน ตั้งไว 
๑๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการออกเทศบาลเคลื่อนท่ี เพ่ือใหความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ินแกประชาชน 
ใหประชาชนไดเกิดความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของเทศบาล รวมท้ังออกบริการประชาชน เพ่ือจายเปนคาอาหาร 
น้ําแข็ง น้ําดื่ม รวมท้ังคาจัดทําเอกสาร แผนพับแจกจายใหกับประชาชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน) 
  3.12.10 คาใชจายในการจัดกิจกรรมสรางวินัยจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรมประชาชน เยาวชนใหเกิดความรูความเขาใจในวินัยจราจร ปฏิบัติ
ตามกหมาย เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาลตาง ๆ เพ่ือจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาอาหร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ทาจําเปน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 
  3.12.11 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนของเทศบาล เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานราชการกับชุมชน  ซ่ึงจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร น้ําด่ืมน้ําแข็ง 
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 
  3.12.12 คาใชจายในการจัดงานประเพณี ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณี
ของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันข้ึนปใหม ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีแหงเทียน
พรรษา ประเพณีออกพรรษาและประเพณีอ่ืน ๆ ซ่ึงจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ คาจัดสถานท่ี คาของขวัญ รางวัล 
คาตอบแทนกรรมการ คาสนับสนุนชุมชนรวมกิจกรรม คาเชาอุปกรณ คาอาหร เครื่องดื่ม คาจางมหรสพ  คาตกแตง
แตงขบวนแห  คาวัสดุเครื่องแตงกาย และคาใชจายอ่ืน ๆ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
  3.12.13 คาใชจายในการปองกันโรคไขเลือดออก  ตั้งไว ๑5๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย เชนคาจัดซ้ือเคมีภัณฑในการกาจัดยุง 
คาน้ํามันสําหรับพนยุง คาแรงผูปฏิบัติหนาท่ี ฯลฯ เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 
   3.12.14 คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ตั้งไว 1๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เชน คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาเชาท่ีพัก คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอ่ืน ๆท่ี เก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
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3.12.1๕ คาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งของชุมชน  
ตั้งไว 1๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งของชุมชน  
เชน  กลุมสตรีแมบาน  กลุม  อสม.  อปพร. กํานัน ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  กลุมผูสูงอายุ   กลุมเยาวชน  กลุมอาชีพ
ตาง ๆ   ฯลฯ  เปน คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาเชาท่ีพัก คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวของ  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

3.12.1๖ คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว  ตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาท  
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวหมูบาน ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล ฯลฯเปนตน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 
  3.12.17  คาใชจายในการปลูกตนไม ตั้งไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกตนไม  ในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชนวันสิ่งแวดลอมโลก ฯลฯ เชน คาพันธุไม  คาใชจายเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมรณรงคปลูกตนไม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 3.13 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  
601,680.-  บาท    แยกเปน      

3.13.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว ๑0๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร ของผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาพาหนะสวนตัว   คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.13.2 คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีมีตําแหนงวาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.13.3 คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว  10๐,๐๐๐  บาท เพ่ือเปนคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดทดแทนกรณีท่ีเทศบาลกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดใหตองจาย
แกผูเสียหาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหาร
ท่ัวไป) 

3.13.4 โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับการการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว ๓91,680.-  บาท          
           (1) เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค จํานวน 5๕ คน ใน 

อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน เปนเงิน   200,200 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

           (2) เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาส  จํานวน ๓๒  คน  
ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน เปนเงิน   1๑๖,๔๘0 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

           (3) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค จํานวน ๓ คน  
ในอัตราคนละ ๓,000 บาท เปนเงิน   ๙,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

            (๔) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌิมาวาส จํานวน  
๒ คน ในอัตราคนละ ๓,000 บาท เปนเงิน   ๖,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
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                       (๕) คาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องใชท่ีจําเปน เชน 
ชุดนักเรียน, ชุดกีฬา ,ชุดพ้ืนเมือง,ท่ีนอน,ชุดกันเปอน ฯลฯ ของเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
                       (๖) คาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว  30,000  บาท  เครื่องใชท่ีจําเปน เชน ชุด
นักเรียน, ชุดกีฬา ,ชุดพ้ืนเมือง,ท่ีนอน,ชุดกันเปอน ฯลฯ ของเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาส  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

คาวัสดุ  ตั้งไว  ๑,577,๘๔๐.-บาท 
  3.14  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 7๐,๐๐๐.-บาท สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง 
เชน ไมถูพ้ืน ชั้นวางเอกสาร น้ําดื่ม กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ  แผนปายตาง  ๆ ไวดบอรด มาน
ปรับแสง พรม ผาประดับตกแตง  แผงก้ันหอง พระพุทธรูป  นาฬิกา กระดาษ ดินสอ หมึก ปากกาไมบรรทัด ยางลบ 
ท่ีเย็บกระดาษ แผนบันทึกขอมูล เพ่ือใชในกิจการสภาเทศบาล การจัดทําเทศบัญญัติ การจัดทําแผนพัฒนา แผน
ชุมชน งานทะเบียนราษฎร งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยและงานในหนาท่ีอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.15 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 3๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
แบตเตอรี่ เครื่องตัดกระแสไฟฟา เสาอากาศสําหรับวิทยุ โทรทัศน  จานรับสัญญาณ หมอแปลงไฟฟา ลําโพง 
ไมคโครโฟน  สายไฟฟา สายโทรศัพท หลอดไฟ บัลลาสต สตารเตอร และอุปกรณในการซอมแซมไฟฟาตางๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป)  

3.16  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ  
เตาแกส ถังแกส หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน  หมอ ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกว ถวยกาแฟ ถัง
น้ําแข็ง  ผาปูโตะ  น้ําแข็ง น้ําดื่ม ผงชักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดพ้ืน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏ
ในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.17 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน็อต สกรู 
หลอดไฟเลี้ยว ไฟหนา ยางนอก ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงาน
ท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.18 ประเภทวัสดุเช่ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว  15๐,๐๐๐ .-บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค น้ํากลั่น น้ํายาทําความเย็น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.19 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  1๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือผา
เขียนปาย สี พูกัน ทินเนอร แผนบันทึกเสียง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.20 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 3๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุกีฬา  เชน 
ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ และอุปกรณกีฬาอ่ืน ๆ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  3.21 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือแผน
บันทึกขอมูล เมาท แปนพิมพ หมึก ตลับผงหมึกฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
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3.22 ประเภทวัสดเุครื่องแตงกาย  ตั้งไว   4๐,000   บาท เพ่ือเปนคาจัดซ้ือ ชุดเครื่องแบบใหแก 
สมาขิก อปพร.,ชุดเครื่องแบบของเจาหนาท่ีดับเพลิงหรือชุดดับเพลิง,ชุดเครื่องแบบของเจาหนาท่ีกูภัย กูชีพฯลฯ และ
วัสดุเครื่องแตงกายอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองใช ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

3.23 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตรและการแพทย      ตั้งไว   1๐,000   บาท  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุ 
การแพทยตางๆ ท่ีมีความจําเปนสําหรับประจํารถกูชีพของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทยอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองใช  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานสาธารณสุข/งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

 3.24 ประเภทวัสดุดับเพลิง  ตั้งไว    30,000   บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง เชน สายสงน้ํา สายดูดน้ํา ขอตอ  เข็มขัด ถังดับเพลิง น้ํายาโฟม มิเตอรน้ํา มิเตอร
ไฟฟา หัววาวลปด-เปดแกส  วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชประจํารถดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน)  

3.25  ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)       ตั้งไว    1,๑๒๗,๘๔0   บาท   แยกเปน 
          ๓.๒5.๑ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมูลนาค  

 จํานวน ๕๕ คน ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  280 วัน  เปนเงิน   ๑๐๗,๘00 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

              ๓.๒5.๒ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมัฌชิมาวาส  
จํานวน ๓๒ คน ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  280 วัน  เปนเงิน   ๖๒,๗๒0 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                        ๓.๒5.๓ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานโพธิ์ไชย  จํานวน 
๘๒  คน (ป.๑ – ป.๖)  ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เปนเงิน  1๔๙,๒
40 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา) 

       ๓.๒5.๔ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานโนนกระยอมกุด 
ลอบ  จํานวน ๑๒๗  คน (ป.๑ – ป.๖) ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) 
เปนเงิน  2๓๑,๑๔0 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

       ๓.๒5.๕  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานมูลนาค  จํานวน 
 1๓๕  คน (ป.๑ – ป.๖)  ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เปนเงิน 2๔๕,
7๐0 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา)                          
          ๓.๒5.๖ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานหนองหญารังกา  
จํานวน ๖๗ คน (ป.๑–ป.๖)ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เปนเงิน 1๒
1,๙๔0 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา) 

       ๓.๒5.๗ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนสามหมอโนนทัน   
จํานวน ๑๑๕ คน (ป.๑ – ป.๖) ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เปนเงิน 
2๐๙,๓๐0 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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    ๔. หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  275,๐๐๐.-บาท 
 ๔.๑ ประเภทคาไฟฟา   ตั้งไว  20๐,๐๐๐ บาท สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาภายในสํานักงาน และ
อาคารตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
บริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

๔.๒ คาน้ําประปา ตั้งไว ๒0,๐๐๐.-บาท  สําหรับจายเปนคาน้ําประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ตําบลโพธิ์ไชย (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
 ๔.๓ ประเภทคาโทรศัพท  คาบริการอินเตอรเน็ต ตั้งไว  3๐,๐๐๐.-บาท สําหรับจายเปนคาใชบริการ
โทรศัพท คาบริการอินเตอรเน็ต คาสงแฟกซ ท่ีอยูในกิจการของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
ดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 ๔.๔ ประเภทคาไปรษณีย โทรเลข ธนาณัติ ตั้งไว 5,๐๐๐.-บาท สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือดวงตราไปรษณี
ยากร  คาธรรมเนียมในการจัดสงพัสดุ ครุภัณฑ ท่ีอยูในกิจการของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
ดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 ๔.๕ คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 2๐,๐๐๐ บาท สําหรับจายเปนคูสายระบบอินเตอรเน็ต 
คาบริการทําเว็บไซด  คาใชจายเก่ียวกับระบบสื่อสาร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงาน
ท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

 
5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว     2,436,๖00   บาท  แยกเปน 
 5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  ตั้งไว  30,000  บาท เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน
เทศบาลตําบลบานโคก  ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  และครุภัณฑสํานักงานศูนยรวมขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

5.2 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน    
ตั้งไว  2,406,๖00  บาท  ดังนี้ 
                  ๕.๒.๑  อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานโพธิ์ไชย จํานวน ๘๒  คน (ป.๑ – 
ป.๖)ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน   2๑๓,200 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                  ๕.๒.๒  อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานโนนกระยอมกุดลอบ จํานวน ๑๒๗  
คน (ป.๑ – ป.๖) ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน   ๓30,๒00 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                   ๕.๒.๓  อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานมูลนาค จํานวน ๑๓๕  คน (ป.๑ – 
ป.๖) ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน   35๑,๐00 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                   ๕.๒.๔  อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานหนองหญารังกา จํานวน ๖๗  คน 
(ป.๑ – ป.๖) ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน   1๘๔,๒00 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                   ๕.๒.๕  อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนสามหมอโนนทัน จํานวน ๑๑๕  คน 
(ป.๑ – ป.๖) ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน   ๒๙๙,๐00 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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          ๕.๒.๖  อุดหนุนท่ีการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย  ตั้งไว  344,000    บาท  ตามท่ีอําเภอโคกโพธิ์
ไชยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แจงตามหนังสือ ท่ี ขก 2217/๕๖๙  ลงวันท่ี  2๔  กรกฏาคม  255๕ ดังนี้ 
          (1) โครงการจัดงานพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2556 เปนเงิน  4,000 บาท ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน)  

          (๒) โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เปนเงิน 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) 

         (๓) โครงการจัดงานประเพณีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจําป  
2556 เปนเงิน 5,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน)  

         (๔) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2556   เปน 
เงิน   5,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)  
            (๕) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2556  
เปนเงิน   5,000 บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)  

          (6) โครงการบริจาคโลหิต ชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย ประจําป 2556 เปนเงิน 10,000 บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน) 

          (๗) โครงการสงเสริมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด 
ขอนแกน ประจําป 2556 เปนเงิน 35,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน)  

          (๘) โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระเจาใหญไชยวาน ประจําป  2556 เปนเงิน    
๑๐0,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
            (๙) โครงการจัดการแขงขันกีฬาโคกโพธิ์ไชยเกมส ประจําป 2556 เปนเงิน 50,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานกีฬาและนันทนาการ)  

          (๑๐) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโคกโพธิ์ไชย  ประจําปงบประมาณ  
2556  เปนเงิน  ๖0,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 

          (๑๑) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการดําเนินงานศูนยชวยเหลือผูปวยโรค 
เอดส และผูติดเชื้อ H.I.V ประจําปงบประมาณ 2556  เปนเงิน ๔0,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน) 

 (๑๒) โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ 2556    เปนเงิน   ๒๕,๐๐๐  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 

 



~ 55 ~ 
 
      ๕.๒.๗ อุดหนุนท่ีการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว    ๓0,000    บาท  เพ่ือใชจายตามโครงการ 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน   ประจําปงบประมาณ 2556  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน) 
               ๕.๒.๘ อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์ไชย ตั้งไว  ๒๕,000  บาท  เพ่ือใชจายในโครงการ
ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา  ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์ไชย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แจง
ตามหนังสือท่ี ขก 0007.10/๕๔ ลงวันท่ี 1๗  มิถุนายน 2555  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 
       ๕.๒.๙ อุดหนุนศูนยสาธารณสูขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) จํานวน    100,000    บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินงานของ  อสม ของหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย ใน  3  กลุมกิจการ  ไดแก  1.การพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข  2.การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ  3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย    จํานวน  10  หมูบาน  หมูบานละ  10,000   
บาท    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข) 
                ๕.๒.๑๐ อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่นใหแกหมูบาน  ตั้งไว  50,000   บาท เพ่ืออุดหนุน
กิจกรรมงานประเพณีทองถ่ินใหแกหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย   เชน กิจกรรมบุญบั้งไฟ,กิจกรรมเขาพรรษา,ออก
พรรษา และกิจกรรมประเพณีทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีหมูบานตางๆ ไดจัดข้ึน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรม) 
               ๕.๒.๑๑ อุดหนุนกิจกรรมกลุมสตรีแมบานตําบลโพธิ์ไชย  ตั้งไว  30,000   บาท เพ่ืออุดหนุนกิจกรรม
กลุมสตรีแมบานตําบลโพธิ์ไชย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 
      ๕.๒.๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการผูสูงอายุ   ตั้งไว   150,000   บาท เพ่ือเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการผูสูงอายุและกลุมท่ีเขารวมกิจกรรมฌาปนกิจ หรือกลุมท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ  ของกลุมผูสูงอายุ 
และเปนคาสนับสนุน  วัสดุอุปกรณ  ทางวิทยาศาสตร  ตามสภาพ  เชน  แวนตา  ไมคํ้าเดิน  หูเทียม  รถเข็น  และ
เปนคาวัสดุในการอุปโภค บริโภค  ฯลฯ    ใหแกราษฎรและกลุมผูสูงอายุ  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย  ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 
       ๕.๒.๑๓ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด  สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย  ตั้งไว  1๕0,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ ,กิจกรรมการแขงขันกีฬา ,กิจกรรมการเขาคายพักแรม, และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
โรงเรียนสังกัด  สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย จํานวน   โรงเรียน   โรงเรียนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท   ๑.โรงเรียนบาน
มูลนาค  ๒.โรงเรียนสามหมอโนนทัน  ๓.โรงเรียนบานโนนกระยอม  ๔.โรงเรียนบานโพธิ์ไชย  ๕.โรงเรียนบานหนอง
หญารังกา   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ) 
      ๕.๒.๑๔  อุดหนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาหมูบาน  ตั้งไว  150,000   บาท เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาใหแกหมูบานตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย เปนการสนับสนุนสงเสริมการเลนกีฬาใหมีสุขภาพแข็งแรง
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ) 
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ข. รายจายเพ่ือการลงทุน   
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง  ตั้งไว  330,๐๐๐.-บาท 

     ๑. คาครุภัณฑ ตั้งไว 230,000 บาท  แยกเปน 
  ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน  ตั้งไว 1๐๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือเปนคาใชจายดังตอไปนี้ 

      (1) คาติดตั้งโทรศัพทภายใน  
      (2) คาติดตั้งกริ่งหองนายกเทศมนตรี  
      (3) คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง   
      (4) คาจัดซ้ือเครื่องรับ- สงโทรสาร   
      (5) คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน ๓ ชุด 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
  ๑.๒ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปริ๊นเตอร 
จํานวน ๓ เครื่อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารท่ัวไป) 
  ๑.๓ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว ๑0๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายดังตอไปนี้ 
        ๑.๓.1  คาปรับปรุงรถยนตกูชีพ ตั้งไว  ๑0๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาติดตั้ง เตียงรถเข็น
ผูปวย พรอมติดตั้งรางเตียงพรอมชุดล็อค ,ตูสําหรับใสอุปกรณเครื่องมือแพทย ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณพรอมบุผนัง
รถยนตกูชีพ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

     ๒ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    ตั้งไว 10๐,๐๐๐.-    บาท  แยกเปน 
          ๒.๑ คาปรับปรุงสํานักงานเทศบาล  ตั้งไว  10๐,๐๐๐.-   บาท เพ่ือเปนคาใชจายดังตอไปนี้ 

     ๒.๑.๑ คาใชจายในการติดตั้งแผงก้ันหองปฏิบัติงาน   ตั้งไว   1๐๐,๐๐๐.-    บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 
รายจายประจํา ตั้งไวรวม  ๔,449,380  บาท แยกเปน 
     1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว ๒,๔38,880    บาท      แยกเปน 

1.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ตั้งไว  ๑,776,360.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู
และคาจางประจํา)  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)  

๑.๒ ประเภทเงินวิทยฐานะและเงินคาตอบแทนรายเดือน ตั้งไว  ๑๓๔,๔๐๐.-  บาท เพ่ือจายเปนเงินวิทย
ฐานะ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ  ๕,๖๐๐ บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจางประจํา)  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

1.๓ ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว ๕๒๘,๑๒๐.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว ซ่ึงจายแกพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง (ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ขก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๘๙  ลงวันท่ี  
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจาง
ประจํา)  จํานวน  ๓๘๒,๖๘๐  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ๑๔๕,๔๔๐  บาท  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
    2. หมวดคาจางช่ัวคราว    ตั้งไว   ๒๘๙,๘๐๐   บาท   แยกเปน 

๒.๑ ประเภทคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ    ตั้งไว  ๒๘๙,๘๐๐   บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง  
พนักงานจางตามภารกิจ  ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจางประจํา) จํานวน  ๗๕,๒๔๐  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
๒๑๔,๕๖๐  บาท  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

๓. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ       ตั้งไว   ๑,720,๗๐๐  บาท       แยกเปน 
 คาตอบแทน     ตั้งไว   1๐,๐๐๐   บาท    แยกเปน 

๓.๑ ประเภทเงินคาประเมินวิทยฐานะ  ตั้งไว   1๐,๐๐๐   บาท เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจางประจํา)  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหาร
การศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

คาใชสอย      ตั้งไว   ๑,337,๖๐๐   บาท    แยกเปน 
๓.๒ ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว    520,000  บาท เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหรือ

คาลงทะเบียนตางๆ  และคาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานและอาคารโรงเรียนอนุบาลและอาคารอ่ืน ๆ  คาจาง
เหมารถยนตบริการนักเรียน   คาจางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานชางศิลปและงานตกแตงอาคารสถานท่ีของ ทต.โพธิ์
ไชย  คาจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟา  น้ําประปา   โทรศัพท  คาจางเหมายามดูแลความปลอดภัยและทรัพยสินท่ี
โรงเรียนเทศบาล  คาจางเหมาบริการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีโรงเรียนเทศบาล   คาเบี้ยประกันภัยนักเรียน  คาจางเหมา
บุคลากรสอนภาษาตางประเทศมาดําเนินการสอนในโรงเรียนเทศบาล  และคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําหนาท่ี
ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระตางๆ  ของโรงเรียนเทศบาล คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ    เปนของงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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๓.๓ ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว   150,๐๐๐   บาท  
3.3.1  คาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  ตั้งไว     

1๕0,๐๐๐  บาท   เชนคาใชจายในการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  รวมกับกลุมการศึกษา
ตางๆ และจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  กิจกรรมวันไหวครู   กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมการสงเสริม
การอาน  กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู  กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนมี
สุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  กิจกรรมระบบดูเหลือชวยเหลือนักเรียน  กิจกรรมสัมพันธชุมชน  กิจกรรมวัน
ข้ึนปใหม  กิจกรรม  ๕  ส.  กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน  กิจกรรมวันแมแหงชาติ  กิจกรรมวันพอแหงชาติ  
กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  กิจกรรม  อย.นอย  กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมการจัดนิเทศภายใน  กิจกรรมพัฒนาระบบเตรียมการประเมินภายในและ
ภายนอก  กิจกรรมปฐมวัยกาวหนา  พัฒนารอบดาน  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กเหมาะสมกับวัย  ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดทําเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาเบ้ียเลี้ยง คาจางเหมารถ คาเชาท่ีพัก คาของขวัญของรางวัล    คาจางเหมาบริการตาง ๆ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหาร
การศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

๓.๔ ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว 
667,๖๐๐ บาท เพ่ือจายเปน 

3.4.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว  ๒0,000   
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจางหรือผูท่ีผูบริหารสั่งใช
ใหไปราชการตามระเบียบ เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะรวมท้ังคาโดยสารเครื่องบินสําหรับผูมีสิทธิ ตามระเบียบ 
และคาเชาท่ีพัก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหาร
การศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

        3.4.2 คาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว  ๖47,๖00 บาท   
เพ่ือเปนคาใชจาย ดังนี้ 

(1) เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล จํานวน ๒๐๕ คน ใน อัตราคนละ 13  
บาท จํานวน 2๐0 วัน เปนเงิน   ๕๓๓,๐00 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                            (๒) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 20,000บาท เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาของ
ประเทศ  โดยเปนคาจางเหมาจัดทําเอกสารเขาเลม  คาของท่ีระลึก คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                           (๓)โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา   พนักงานครู
เทศบาลและพนักงานจาง  ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทางการ
ศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และเปนการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา    โดยเปนคาลงทะเบียน  คาเชาท่ีพัก    คาพาหนะ    คาเบี้ยเลี้ยง     และคาใชจายอ่ืน   
ๆ ท่ีจําเปน   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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             (๔) คาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ตั้งไว  9,600 บาท เพ่ือจายเปน 
คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมถึงคาบริการอินเตอรเน็ตของโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
          (๕)  คาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือหองสมุดโรงเรียน ตั้งไว 45,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือหองสมุดโรงเรียน โดยจายเปนคาหนังสือ  เอกสาร  วารสาร  ตํารา  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
บริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
          (๖) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน ตั้งไว 15,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  หนังสือ  วารสาร  ตํารา  และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหาร
การศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

        (๗) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในโรงเรียน จํานวน ๑0,๐๐๐   
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

  คาวัสดุ      ตั้ง  ๓๗๓,๑๐๐  บาท    แยกเปน 
 ๓.๕ ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)   ตั้งไว  ๓๗๓,๑๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหกับโรงเรียนเทศบาล จํานวน ๒๐๕ คน ในอัตราคนละ 7 บาท จํานวน  2๖0 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานบริหารการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองคลัง 
........................................ 

ตั้งงบประมาณรายจายไวท้ังส้ิน รวม   2,609,600   บาท    แยกเปน   
ก. รายจายประจํา  ตั้งไว       รวม    2,446,800      บาท     แยกเปน 
   ๑. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว     ๑,๒00,900     บาท     แยกเปน 

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว  886,200  บาท  สําหรับจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ของพนักงานเทศบาล   สังกัดกองคลัง   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

๑.๒ ประเภทคาจางประจํา  ตั้งไว  ๑๕๖,๕๔๐   บาท  สําหรับจายเปนคาจางลูกจางประจํา  ตําแหนงผูชวย
เจาหนาท่ีการเงิน ฯ จํานวน  ๑  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

๑.๓ ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ    ตั้งไว  ๕,๗๖๐  บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหกับ  พนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิท่ีจะไดรับ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารงานคลัง) 

๑.๔ ประเภทเงินคาครองชีพช่ัวคราว     ตั้งไว   ๑๕๒,๔๐๐  บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวใหกับ  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางตามภารกิจ ตามสิทธิท่ีจะไดรับ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
 
   2. หมวดคาจางช่ัวคราว    ตั้งไว   ๓๔๔,๔๐๐  บาท   แยกเปน 

๒.๑ ประเภทคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ    ตั้งไว  ๓๔๔,๔๐๐   บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง  
พนักงานจางตามภารกิจ  สังกัดกองคลัง   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

 
   ๓. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ       ตั้งไว   901,500   บาท       แยกเปน 
 คาตอบแทน        ตั้งไว      85,๐๐๐   บาท       แยกเปน  

๓.๑ ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
พนักงาน ลูกจางท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
          ๓.๒ ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว   5๐,๐๐๐   บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลพนักงาน ลูกจาง ตลอดจนบุคคลในครอบครัวตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับ   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

๓.๓ ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว   30,๐๐๐   บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือ 
การศึกษาบุตรพนักงาน ลูกจาง ผูบริหารตามสิทธิท่ีพึงไดรับ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
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คาใชสอย ตั้งไว      606,๕๐๐  บาท    แยกเปน 
๓.๔ ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว  506,๕๐๐  บาท  ดังนี้   

  ๓.๔.๑ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ   ตั้งไว   1๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการประชุม อบรม สัมมนา ตางๆ เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
ดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

๓.๔.๒ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  ตั้งไว   ๖,๕๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง คาถาย 
เอกสาร  ถายแบบแปลน ตางๆ เพ่ือจายเปนคาเขาปกหนังสือ เย็บเลมหนังสือ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
  ๓.๔.๓  คาจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   ตั้งไว   400,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาจาง
เหมาบริการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏ
ในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
 ๓.๕ ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  5๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ  เปนตน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
 ๓.๖ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   ตั้งไว  
๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาเดินทาง คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ  คาพาหนะสวนตัว   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารงานคลัง) 
 
         คาวัสดุ ตั้งไว  210,๐๐๐  บาท    แยกเปน 

๓.๗  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน     ตั้งไว  8๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันหลอลื่น จารบี ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารงานคลัง) 

๓.๘ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว    70,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ หมึก เมาส แปนพิมพ แผน
หรือจานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เครื่องอานขอมูล โปรแกรมตลับผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

๓.๙ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐   บาท  สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่แหง เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับเครื่องรับวิทยุโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม หมอ
แปลงไฟฟา ลําโพง ไมคโครโฟน  ขาตั้งไมคโครโฟน  สายไฟ เทป หลอดไฟ บัลลาสต สตารทเตอร ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

๓.๑๐ ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   ๑๐,๐๐๐   บาท  สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือใบเสร็จ  แบบบัญชี  
แบบพิมพ  และสิ่งพิมพตาง ๆ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งาน
บริหารงานคลัง) 
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ข. รายจายเพ่ือการลงทุน        ตั้งไว    ๑๖๒,๘๐๐   บาท    แยกเปน 

หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และส่ิงกอสราง     ตั้งไว  ๑๖๒,๘๐๐   บาท    แยกเปน 
           ๑. คาครุภัณฑ ตั้งไว      ๑๑๒,๘๐๐    บาท    แยกเปน 
  ๑.๑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว    ๑๑๒,๘๐๐     บาท 

   (๑) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี   ตั้งไว  ๒๘,๘๐๐ บาท  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือ 
โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  เปนโตะท่ีได มาตรฐานอุตสาหกรรม จํานวน ๔ ชุด ราคาชุดละ  ๗,๒๐๐  บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
     (๒ )  เ พ่ื อ เป นค า จั ด ซ้ื อตู เ ก็ บ เ อกสาร  แบบ  ๒  บาน (มอก . )  ตั้ ง ไ ว  ๒๔ ,๐๐๐  บาท                        
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  จํานวน   ๔  หลัง   หลังละ  ๖,๐๐๐  บาท  (มอก.)  ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

                    (๓) เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว   ๖๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่อง 
คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๓ เครื่อง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
 
         ๒.คาท่ีดินและส่ิงกอสราง           ตั้งไว     ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๑ ประเภทอาคาร         ตั้งไว    ๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางปายประชาสัมพันธ 
รณรงคการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ตั้งจายจากเงินอุด 
หนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป/แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแกน 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองชาง 
............................... 

 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน              ตั้งไว   6,333,๙๖๐  บาท     แยกเปน 
ก. รายจายประจํา               ตั้งไว   2,095,960  บาท     แยกเปน 
   ๑. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา        ตั้งไว      810,720  บาท     แยกเปน 

  ๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว  495,120   บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
สังกัดกองชาง  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
 ๑.๒ ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ    ตั้งไว  3,840  บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหกับ  พนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิท่ีจะไดรับ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

  ๑.๓ ประเภทเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว   ตั้งไว   311,760    บาท   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวใหกับ  พนักงานเทศบาล   พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป   ตามสิทธิท่ีจะ   ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
      
   ๒. หมวดคาจางช่ัวคราว      ตั้งไว    ๔๘๐,๒๔๐    แยกเปน 

 ๒.๑  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง         ตั้งไว   ๔๘๐,๒๔๐    บาท    แยกเปน 
         (๑) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ    ตั้งไว     ๑๕๙,๘๔๐    บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจ  สังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะ
และชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
         (๒) คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป      ตั้งไว    ๓๒๐,๔๐๐   บาท   เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจาง  สังกัดกองชาง   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
 
   ๓. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ     ตั้งไว  ๘๐๕,๐๐๐   บาท     แยกเปน 
       คาตอบแทน    ตั้งไว  6๐,๐๐๐   บาท    แยกเปน 
 ๓.๑ ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว   5,๐๐๐   บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนักงาน ลูกจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเวลาท่ีมีงานรีบดวน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
  ๓.๒  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว  25,๐๐๐   บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรพนักงาน ลูกจาง ตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
เคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
  ๓.๓  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว    3๐,๐๐๐   บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจาง ตลอดจนบุคคลในครอบครัวตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับ  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)   
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     คาใชสอย      ตั้งไว   155,๐๐๐   บาท    แยกเปน 

๓.๔ ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว  25,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียน ในการประชุม   อบรม   สัมมนา ตางๆ เปนตน   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
 ๓.๕ ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน   ๆ    ตั้งไว  
๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาพาหนะสวนตัว  
คาเชาท่ีพัก ตลอดจนคาเหมาจายเดินทางไปราชการ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  
 ๓.๖ ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  ตั้งไว  1๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา
รักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีเทศบาลตําบลโพธิ์ไชยไดขยายเขตไฟฟาใหแกหมูบานตาง เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟ  
บาลาส  สตารเตอร  ฯลฯ   ในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ไชย  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
 
 คาวัสดุ  ตั้งไว   ๕๙0,๐๐๐   บาท    แยกเปน 

3.๗ ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   50,000  บาท  สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง  ๆ   เชน   
ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ กระดานดํา กระดานไวทบรอด แผน
ปายจราจร  แผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงก้ันหอง พระพุทธรูป ผา
ระบายประดับตกแตง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป  เปก สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ท่ีใชในกิจการ
ของสวนการคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
 3.๘ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน     ตั้งไว  150,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันหลอลื่น จารบี ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
 3.๙ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว   20,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ สี พูกัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร ๆไมอัดฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
 3.๑๐ ประเภทวัสดุการเกษตร   ตั้งไว   30,000    บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ พันธุพืช พันธุสัตว ปุย 
ยาปราบศัตรูพืช อุปกรณขยายพันธุ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
เคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

3.๑๑ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง     ตั้งไว    30,000   บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ แบตเตอรี่ 
สายเข็มไมค นอต สกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง กุญแจปากตาย คีม
ล็อค ยางนอกยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได - สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือ  กุญแจตาง ๆ  คีมล็อค ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน) 

3.๑๒ ประเภทวัสดุกอสราง   ตั้งไว   150,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ   เครื่องวัดระยะทางดวย
เลเซอรแบบมือถือ,เปาวัดระยะพรอมขาตั้งและกลองบรรจุ, เทปวัดระยะทางขนาดยาว 100 เมตร, เหล็ก, ไมตาง ๆ, 

ทินเนอร, สี, แปรงทาสี, ตะปู, คอน, จอบ, เสียม, เลื่อย, ปูน, ทราย, อิฐ, หิน ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
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 3.๑๓ ประเภทวัสดุกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย     ตั้งไว   10,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณใน
การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  เชน  ตะกรา, ถุงมือยาง, รองเทาบูด, ผาปดจมูก, ไมกวาด, ถุงพลาสติกดํา, เขง, คราด
เหล็ก  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  

3.๑๔ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   1๐0,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีเทศบาลตําบลโพธิ์ไชยไดขยายเขตไฟฟาใหแกหมูบานตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟ  
บาลาส  สตารเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  

3.๑๕ ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว   ๕๐,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยางมะตอยเพ่ือซอมแซม
ถนนลาดยางท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  

 
ข. รายจายเพ่ือการลงทุน  ตั้งไว    ๔,238,๐๐๐   บาท  แยกเปน 
 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว     ๔,338,๐๐๐   บาท     แยกเปน 
 ๑. คาครุภัณฑ       ตั้งไว    698,000    บาท    แยกเปน 
     1.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร         ตั้งไว    ๑0,000    บาท  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร    
ตั้งไว   ๑๐,000  บาท    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  เครื่องปริ้นเตอร    และอุปกรณตาง ๆ  ราคาตามทองตลาด  (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) 

    1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว    ๕2๘,000    บาท    แยกเปน 
           (1) จัดซ้ือชุดรับแขก     เปนเงิน   50,000  บาท   เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขก  ราคาตามทองตลาด ตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน) 
  (2) จัดซ้ือเกาอ้ีผูมาติดตอ    เปนเงิน   50,000  บาท   เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีผูมาติดตอราชกการ  ราคา
ตามทองตลาด   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

(3) จัดซ้ือเกาอ้ีประชุม     เปนเงิน   50,000  บาท   เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีประจําหองประชุม  ราคา
ตามทองตลาด   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

(4) จัดซ้ือโตะประชุม  เปนเงิน    80,000   บาท   เพ่ือจัดซ้ือโตะประชุมไวประจําหองประชุม    
ราคาตามทองตลาด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

(๕) จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  แบบ  ๒  บาน  (มอก.)  ตั้งไว  ๑๔,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตู
เก็บเอกสาร   จํานวน  ๒  หลัง   หลังละ  ๗,๐๐๐  บาท   (มอก.)   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
   (๖) จัดซ้ือเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล   ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว สามารถ
ยอ-ขยายได   พ้ืนท่ีการพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ B4   ใชในงานกิจการของเทศบาลและบริการชุมชน   ตั้งจายจาก
เงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) 
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(๗) จัดซ้ือเตนท  ตั้งไว  ๓๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเตนท ใชในกิจกรรมงานของเทศบาล   
และบริการชุมชน   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

(๘) จัดซ้ือเวที  ตั้งไว  ๙๙,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเตน  ใชในกิจการงานของเทศบาลและ
บริการชุมชน  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

     1.๓ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว   ตั้งไว   100,000  บาท  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือผามานพรอม
อุปกรณ  สําหรับติดภายในอาคารสํานักงานเทศบาล    ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
  1.๔ ประเภทครุภัณฑการเกษตร   ตั้งไว   ๓๐,000  บาท    เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง   
เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี. 
พรอมใบมีด  ใชในงานกิจการของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

 1.๕ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   ๓๐,000  บาท    เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องปนไฟฟาใช
ในงานกิจการของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
เคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

 
            ๒. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง      ตั้งไว   ๓,540,๐๐๐    บาท       แยกเปน 
                     ๒.๑ ประเภทอาคารตางๆ    ตั้งไว    237,310   บาท 
          1. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  ตั้งไว   ๒0,000  บาท   เพ่ือจายเปนคากอสรางปาย
ประชาสัมพันธรณรงคการขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร  และงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกองชาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
          2. โครงการปรับปรุงซอมแซมหองสํานักงาน   ตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจายเปนคา
ปรับปรุงซอมแซมหองทํางานนายกเทศมนตรี   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

    3. โครงการสรางโรงจอดรถ   ตั้งไว   ๑17,310  บาท   เพ่ือจายเปนคากอสรางโรงจอดรถ  ตั้ง 
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) 
 

2.2 ประเภทถนน   ตั้งไว   ๒,๔46,690   บาท       
๑. โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยหนาบานนายอินสอ รสโสดา  หมูท่ี  ๑  ตั้งไว  ๙๐,๐๐0  

บาท   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๓   เมตร  ยาว  6๐.5๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 
๑๘๑.๕๐ ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม /แผนงานเคหะและชุมชน /งานไฟฟาถนน) 

๒.โครงการกอสรางถนน  คสล.  (ซอยหนาบานนางนอย   ตุติ)  หมูท่ี  2  ตั้งไว  99,990  บาท   
ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  65  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   และกวาง  2.50  เมตร  ยาว  16  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงาน
เคหะและชุมชน /งานไฟฟาถนน) 
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๓. โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยบานนายฝอย  ตรอพรม หมูท่ี  ๒  ตั้งไว  ๓๐๐,๐๐0  บาท   
ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕   เมตร  ยาว  120  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม /แผนงานเคหะและชุมชน /งานไฟฟาถนน) 

๔. โครงการกอสรางถนน คสล.  (ซอยโรงสีชุมชน)  หมูท่ี  ๓   จํานวน  ๔  ชวง   ตั้งไว  
๒๔๘,๐๐๐   บาท    ชวงท่ี  ๑   ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  ๓6  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  ๑๔๔  ตารางเมตร   ชวงท่ี  ๒  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๓  เมตร  ยาว  ๓๐.๘๐  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  ๙๒.๔  ตารางเมตร ชวงท่ี  ๓   ขนาดผิวจราจรกวาง  4  
เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  ๑๒๐  ตารางเมตร   ชวงท่ี  ๔  
ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  ๑๔๐  
ตารางเมตร    ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.  กลางหมูบาน หนาปากซอยบานนายคําพา คําคูณ  หมูท่ี  ๔   
ตั้งไว  213,000 บาท   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕  เมตร  ยาว  ๘๔  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  ๔๒๐  ตารางเมตร  โดยลงลูกรังรองพ้ืนทางจํานวน ๔๒ ลบ.ม. พรอมปรับเกรด เกลี่ยเรียบ  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๖. โครงการซอมแซมถนน คสล.  ทิศเหนือโรงเรียนบานโพธิ์ไชย  หมูท่ี  ๔ ตั้งไว  96,๗๐๐ บาท   
ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔.๕๐ เมตร  ยาว  43  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  
193.50  ตารางเมตร  โดยลงลูกรังรองพ้ืนทางจํานวน ๔๒ ลบ.ม. พรอมปรับเกรด เกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๗. โครงการกอสรางถนน คสล.   (หนาวัด)  หมูท่ี  ๕   ตั้งไว   ๑๔๐,๐๐๐   บาท  ขนาดผิว
จราจรกวาง  5  เมตร   ยาว  56  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  280  ตารางเมตร   
โดยลงลูกรังรองพ้ืนทางจํานวน  ๒8  ลูกบาศกเมตร  พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
โพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟา
ถนน)  

๘. โครงการกอสรางถนน คสล.ส่ีแยกลงไปหนองสา  หมูท่ี ๖   ตั้งไว   ๑๕๐,๐๐๐   บาท  ขนาด
ผิวจราจรกวาง  5  เมตร   ยาว  ๖๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ๓๐๐  ตาราง
เมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๙. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาบานนายเชวงศักดิ์ ถึง นานายถาวร โชคมีสี  หมูท่ี ๖   
ตั้งไว   ๑๔๐,๐๐๐   บาท  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๓.๕๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา ๒๘๐  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๑๐. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาบานนายยนต  ทวีถิ่น ถึงบานนางหนูคูณ  แวงชัยภูมิ  
หมูท่ี ๗,๑๐   ตั้งไว   ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  
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๑๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานแมบัว  หมูท่ี ๘  ตั้งไว   ๒๓๗,๐๐๐  บาท  ขนาดผิว
จราจรกวาง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๓๕.๕๐  เมตร หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ๔๗๔.๒๐  
ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๑๒. โครงการลงลูกรัง ถนนสายฮองเชือกไปหนองคา ถึงหนองบานง้ิว หมูท่ี ๒, ๘  ตั้งไว   
๙๖,๐๐๐  บาท  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๒,๑๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  0.1๐  เมตร  ปริมาณลูกรังไมนอย
กวา  ๘,๔๐๐  ตารางเมตร   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะ
และชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๑๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานครูประหยัด  หมูท่ี ๙  ตั้งไว   ๙๕,๐๐๐  บาท  ขนาด
ผิวจราจรกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๗  เมตร หนาเฉลี่ย  0.1๕  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ๑๘๘  ตารางเมตร 
โดยลงลูกรังรองพ้ืนทาง จํานวน ๒๒ ลบ.เมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโพธิ์ไชย   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  

๑๔. โครงการซอมแซมถนนลงลูกรัง ถนนสายคุมโนนสังข ถึง นานายสวย  มูลปลา หมูท่ี ๑๐  
ตั้งไว   ๔๑,๐๐๐  บาท  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๓  เมตร  ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  0.1๐  เมตร  ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา  ๓,๖๐๐  ตารางเมตร   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  
 

2.3 ประเภทคลองสงน้ํา   ตั้งไว   ๑๕๗,000   บาท       

๑. โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา จากกุดข้ีเขิบ ถึง นานายศักดิ์ดา  หมูท่ี  ๒  ตั้งไว   ๔๒,๐๐๐  บาท  
โดยมีขนาดปากคลองกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย   ๑  เมตร จากดินเดิม  ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
๑,๒๘๐  ลบ.เมตร พรอมปรับเกลี่ย ตกแตงหลังคลอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานเศรษฐกิจ/
แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม)  

๒. โครงการลอกคลองสงน้ําตอจากรองระบายน้ําเสีย ถึงหนองคูใหญ  หมูท่ี  ๔  ตั้งไว   ๑๖,๐๐๐  
บาท  โดยมีขนาดปากคลองกวาง  ๑  เมตร  ยาว  ๔๗๗  เมตร ลึกเฉลี่ย   ๑  เมตร จากดินเดิม  ปริมาณดินขุดไม
นอยกวา ๔๗๗  ลบ.เมตร พรอมปรับเกลี่ย ตกแตงหลังคลอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
เศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม)  

๓. โครงการวางทอระบายน้ํา เหมืองใหญ  หมูท่ี  ๒  ตั้งไว   5๐,๐๐๐   บาท  โดยวางทอ คสล.
ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร จํานวน  ๑  จุด  ๑๕ ทอน พรอมยาแนว ฝงกลบ เกลี่ยเรียบ และทําประตูปด – เปด  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานเศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม)  

๔. โครงการวางทอระบายน้ํา ริมฝงแมน้ําชีเพ่ือเอาน้ําเขา – ออกพ้ืนท่ีการเกษตร สายกุดเฒาราดถึง
แยกกุดแข กุดคาย  หมูท่ี  ๓,๘  ตั้งไว   ๔๙,๐๐๐   บาท  โดยวางทอ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐  เมตร จํานวน  ๔  จุดๆ 
ละ  10  ทอน  จํานวน  ๔๐  ทอน  พรอมยาแนว ฝงกลบ เกลี่ยเรียบ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดาน
เศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม)  
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2.๔ ประเภทรองระบายน้ํา   ตั้งไว  699,000   บาท   
๑. โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยหนาบานนางมะลิ  หมูท่ี  ๓  ตั้งไว   ๑๐๒,๐๐๐   บาท  โดยวาง

ทอ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร  จํานวน ๒๐๘  ทอน พรอมยาแนว ฝงกลบ เกลี่ยเรียบ และทําบอพักน้ํา จํานวน  ๑๑ 
บอ (บอพักน้ําวางระยะหางตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี)โดยขนาดบอพักยึดตามแบบแปลนของเทศบาล  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย)  

๒. โครงการรื้อทําความสะอาดรองระบายน้ําเสีย ถนนกลางบาน หมูท่ี ๔   ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐   บาท  
โดยมี ขนาดกวาง  ๐.๔๐   เมตร  ยาว  ๔๒๔  เมตร  ลึก ๐.๔๐  เมตร   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย)  

๓. โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสีย ถนนซอยทางจั่น  หมูท่ี  ๕  ตั้งไว   ๑๗๘,๐๐๐   บาท  โดยมี 
ขนาดกวาง  ๐.๔๐   เมตร  ยาว   ๑๗๘  เมตร  ลึก ๐.๔๐  เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ๔2.72  ลบ.เมตร     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย)  

๔. โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสีย จากบานนายสมพานถึงบานนางหุง  หมูท่ี  ๙  ตั้งไว   
๑๘๐,๐๐๐   บาท  โดยมี ขนาดกวาง  ๐.๔๐   เมตร  ยาว   ๑๘๐  เมตร  ลึก ๐.๔๐  เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 43.20  ลบ.เมตร    โดยยึดตามแบบสถานท่ี   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย)  

๕. โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสีย จากบานกํานันชิษณุพงษ  ถึงสี่แยกบานนางเลียม  สุยวงษ 
หมูท่ี  ๙  ตั้งไว   219,๐๐๐   บาท  โดยมี ขนาดกวาง  ๐.๔๐   เมตร  ยาว   ๒๑๙  เมตร  ลึก ๐.๔๐  เมตร 
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  52.58  ลบ.เมตร     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย)  
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