
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

262 หมูที่ 4 ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

พื้นที่ 55.22 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 26,250 คน
ชาย 14,206 คน

หญิง 12,044 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโพธิ์
กลาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 145,103,643.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 199,409,292.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 51,515,714.05 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 13 โครงการ รวม 
8,976,457.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 27 โครงการ รวม 8,406,100.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 6,592,395.14 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รายรับจริง จํานวน 128,237,686.81 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,027,052.52 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,756,814.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 730,901.81 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 455,228.38 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 66,298,323.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 57,969,366.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,630,000.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 106,794,002.98 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 32,716,811.46 บาท

งบบุคลากร จํานวน 35,286,407.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 27,726,898.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,685,853.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 8,378,032.84 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,303,400.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายรับจริง จํานวน 7,116,724.14 บาท

รายจายจริง จํานวน 4,417,291.49 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 13,139,102.35 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,656,102.02 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,973,763.33 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 477,274.16 500,000.00 1,470,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,441,494.88 2,212,000.00 2,329,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 800,435.87 1,000,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 316,831.83 750,000.00 551,000.00

หมวดรายได้จากทุน 21,000.00 0.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,057,036.74 4,462,000.00 5,170,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 65,887,917.33 65,538,000.00 66,830,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

65,887,917.33 65,538,000.00 66,830,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 59,203,309.91 60,000,000.00 62,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

59,203,309.91 60,000,000.00 62,600,000.00

รวม 129,148,263.98 130,000,000.00 134,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 34,334,063.57 33,879,200.00 35,077,230.00

งบบุคลากร 32,767,390.22 42,378,093.00 47,463,020.00

งบดําเนินงาน 22,356,609.06 30,916,207.00 26,925,700.00

งบลงทุน 2,218,895.50 14,103,500.00 14,426,050.00

งบเงินอุดหนุน 5,209,860.00 8,723,000.00 10,708,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 96,886,818.35 130,000,000.00 134,600,000.00



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 4,900,000 4,530,000

คาบริการประจําเดือน 0 0 330,000 370,000

คาจําหนายน้ําจากทอธาร 0 0 110,000 130,000

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 120,000 150,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 35,000 70,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 10,000 10,000

รวมรายรับ 0 0 5,505,000 5,260,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 165,150 157,800

งบบุคลากร 0 0 0 0

งบดําเนินงาน 0 0 3,832,500 4,446,200

งบลงทุน 0 0 1,507,350 656,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 5,505,000 5,260,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,948,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,443,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,254,190

แผนงานสาธารณสุข 17,376,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,946,630

แผนงานเคหะและชุมชน 900,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,070,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,583,310

แผนงานการเกษตร 939,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 35,077,230

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 134,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 35,077,230 35,077,230
    งบกลาง 35,077,230 35,077,230

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 12,600,000 1,254,700 7,161,060 192,360 21,208,120
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,528,000 1,254,700 7,161,060 192,360 18,136,120

งบดําเนินงาน 5,149,520 279,100 2,251,800 113,220 7,793,640
    ค่าตอบแทน 1,370,500 279,100 1,670,800 88,220 3,408,620

    ค่าใช้สอย 2,284,020 0 306,000 10,000 2,600,020

    ค่าวัสดุ 910,000 0 275,000 15,000 1,200,000

    ค่าสาธารณูปโภค 585,000 0 0 0 585,000

งบลงทุน 1,724,100 0 122,500 0 1,846,600
    ค่าครุภัณฑ์ 1,724,100 0 122,500 0 1,846,600

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 100,000

รวม 19,573,620 1,533,800 9,535,360 305,580 30,948,360

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 437,400 312,900 1,294,600 0 2,044,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 437,400 312,900 1,294,600 0 2,044,900

งบดําเนินงาน 35,300 72,500 684,200 50,000 842,000
    ค่าตอบแทน 35,300 72,500 170,300 0 278,100

    ค่าใช้สอย 0 0 190,000 0 190,000

    ค่าวัสดุ 0 0 323,900 50,000 373,900

งบลงทุน 0 0 557,000 0 557,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 557,000 0 557,000

รวม 472,700 385,400 2,535,800 50,000 3,443,900

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,885,440 765,160 2,650,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,885,440 765,160 2,650,600

งบดําเนินงาน 358,720 3,703,370 4,062,090
    ค่าตอบแทน 209,120 56,770 265,890

    ค่าใช้สอย 70,000 619,000 689,000

    ค่าวัสดุ 60,000 3,027,600 3,087,600

    ค่าสาธารณูปโภค 19,600 0 19,600

งบลงทุน 573,500 0 573,500
    ค่าครุภัณฑ์ 573,500 0 573,500

งบเงินอุดหนุน 400,000 8,568,000 8,968,000
    เงินอุดหนุน 400,000 8,568,000 8,968,000

รวม 3,217,660 13,036,530 16,254,190

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 9,571,440 299,520 355,320 10,226,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,571,440 299,520 355,320 10,226,280

งบดําเนินงาน 5,270,600 25,190 814,610 6,110,400
    ค่าตอบแทน 895,600 25,190 29,610 950,400

    ค่าใช้สอย 2,760,000 0 785,000 3,545,000

    ค่าวัสดุ 1,615,000 0 0 1,615,000

งบลงทุน 400,000 0 0 400,000
    ค่าครุภัณฑ์ 400,000 0 0 400,000

งบเงินอุดหนุน 640,000 0 0 640,000
    เงินอุดหนุน 640,000 0 0 640,000

รวม 15,882,040 324,710 1,169,930 17,376,680

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,986,440 0 2,986,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,986,440 0 2,986,440

งบดําเนินงาน 693,740 240,000 933,740
    ค่าตอบแทน 528,740 0 528,740

    ค่าใช้สอย 60,000 240,000 300,000

    ค่าวัสดุ 105,000 0 105,000

งบลงทุน 26,450 0 26,450
    ค่าครุภัณฑ์ 26,450 0 26,450

รวม 3,706,630 240,000 3,946,630
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ รวม

งบดําเนินงาน 0 400,000 400,000
    ค่าวัสดุ 0 400,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 0 500,000

รวม 500,000 400,000 900,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 250,000 1,080,000 240,000 1,570,000
    ค่าใช้สอย 250,000 1,080,000 240,000 1,570,000

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

รวม 250,000 1,580,000 240,000 2,070,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,878,120 5,757,060 7,635,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,878,120 5,757,060 7,635,180

งบดําเนินงาน 4,027,420 898,210 4,925,630
    ค่าตอบแทน 412,420 898,210 1,310,630

    ค่าใช้สอย 925,000 0 925,000

    ค่าวัสดุ 2,690,000 0 2,690,000

งบลงทุน 186,300 10,836,200 11,022,500
    ค่าครุภัณฑ์ 186,300 0 186,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,836,200 10,836,200

รวม 6,091,840 17,491,470 23,583,310

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 711,500 711,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 711,500 711,500

งบดําเนินงาน 228,200 228,200
    ค่าตอบแทน 128,200 128,200

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

รวม 939,700 939,700

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 45,943.87 52,862.76 100,000.00 920.00 % 1,020,000.00
     ภาษีป้าย 292,097.00 424,411.40 400,000.00 12.50 % 450,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 338,040.87 477,274.16 500,000.00 1,470,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 9,224.70 15,772.20 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,260.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,466,040.00 1,700,910.00 1,500,000.00 20.00 % 1,800,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 46,400.00 34,600.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

18,750.00 950.00 20,000.00 -10.00 % 18,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 14,560.00 14,100.00 16,000.00 -6.25 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,243.00 31,366.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,330.00 4,730.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 103,000.00 0.00 100.00 % 10,500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 316,098.00 521,461.68 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:19:49 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

74,000.00 2,900.00 74,000.00 0.00 % 74,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,200.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 420.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 14,500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,635.00 4,945.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,986,900.70 2,441,494.88 2,212,000.00 2,329,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 1,096,319.92 800,435.87 1,000,000.00 -20.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,096,319.92 800,435.87 1,000,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 27,200.00 3,000.00 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 20.00 10.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 234,432.53 313,821.83 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 261,652.53 316,831.83 750,000.00 551,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 21,000.00 0.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 21,000.00 0.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,520,854.30 1,539,981.50 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,368,099.76 16,638,257.18 16,000,000.00 6.25 % 17,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 12,426,024.15 14,042,464.09 14,000,000.00 7.14 % 15,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 718,926.80 742,568.04 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 21,694,004.34 23,315,615.62 22,936,000.00 0.01 % 22,939,000.00
     ภาษีการพนัน 5,580.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 340,533.48 351,898.18 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 192,406.40 128,466.72 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

9,197,784.00 9,128,666.00 10,000,000.00 -7.10 % 9,290,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 1,510.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 61,465,723.23 65,887,917.33 65,538,000.00 66,830,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 54,863,543.00 59,203,309.91 60,000,000.00 4.33 % 62,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 54,863,543.00 59,203,309.91 60,000,000.00 62,600,000.00
รวมทุกหมวด 120,012,180.25 129,148,263.98 130,000,000.00 134,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 134,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,470,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,020,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 450,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,329,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,800,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 40,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 18,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 4,500 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,500 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 74,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 14,500 บาท
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 800,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 800,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 551,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 300,000 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 66,830,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 15,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 700,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 22,939,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 300,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 9,290,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 62,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 62,600,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,416,442.32 1,481,171.47 1,537,500 1.99 % 1,568,110

คาชําระดอกเบี้ย 377,864.42 279,475.96 194,000 -15.87 % 163,220

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 454,269 343,754 441,000 36.05 % 600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 21,678 21,800 24,000 4.17 % 25,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 1,000,000 1,000,000 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 18,657,100 19,913,900 22,061,800 8.64 % 23,968,500

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,454,400 4,707,000 5,258,400 3.88 % 5,462,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 31,000 53,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 1,737,681 3,268,201 1,490,000 -79.87 % 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 121,430.66 119,365.14 109,000 10.09 % 120,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 650,000 650,000 650,000 0 % 650,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 2,100,000 2.86 % 2,160,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

1,300,000 2,100,000 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 358,986 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 37,410 0 0 % 0

รวมงบกลาง 30,221,865.4 34,334,063.57 33,925,700 35,077,230
รวมงบกลาง 30,221,865.4 34,334,063.57 33,925,700 35,077,230
รวมงบกลาง 30,221,865.4 34,334,063.57 33,925,700 35,077,230

รวมแผนงานงบกลาง 30,221,865.4 34,334,063.57 33,925,700 35,077,230
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 315,871 756,000 0 % 756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 97,032 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 97,032 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 72,000 216,000 0 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,620,000 1,347,960 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,000 1,929,895 3,072,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 7,220,221 7,891,950 6,406,320 5.73 % 6,773,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

205,200 205,200 166,000 24.1 % 206,000

เงินประจําตําแหนง 229,200 229,200 189,200 12.05 % 212,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,268,384 1,357,680 1,670,200 32.23 % 2,208,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 78,964 78,540 98,500 29.95 % 128,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,001,969 9,762,570 8,530,220 9,528,000
รวมงบบุคลากร 10,621,969 11,692,465 11,602,220 12,600,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

14,400 678,970 730,000 3.16 % 753,100

คาเบี้ยประชุม 5,691 8,130 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 60,000 -50 % 30,000

คาเชาบาน 394,839 439,000 288,000 54.17 % 444,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 64,370 74,760 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 75,000 -33.33 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 37,000 125.41 % 83,400

รวมค่าตอบแทน 479,300 1,200,860 1,200,000 1,370,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 120,770 468,196.45 1,377,000 -41.9 % 800,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,320 35,945 275,000 -63.99 % 99,020

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 356,859 91,578 95,000 -47.37 % 50,000

คาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 185,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว (28 กรกฏาคม)  และจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง (12 สิงหาคม)

0 0 731,000 -31.6 % 500,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว

36,756 626,950 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (12 
สิงหาคม)

23,566 48,910 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

13,916 33,656 25,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม) 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย (18 
มีนาคม)

1,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน) 3,700 0 55,000 -9.09 % 50,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

8,106 0 20,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประชาคม 14,948 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมชุมชนเมือง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

0 0 0 100 % 150,000

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู
บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

25,650 10,100 315,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา 0 922,084.2 1,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันทองถิ่นไทย (18 มีนาคม) 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 28,600 4.9 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,196,120.04 359,686.82 556,400 -46.08 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,816,611.04 2,597,106.47 3,714,000 2,284,020
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 102,497 418,084.45 875,000 -72.57 % 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,450 46,225 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 99,690 95,400 205,000 -51.22 % 100,000

วัสดุกอสราง 29,556 170,690 54,000 -7.41 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,335 39,360 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 186,356.9 211,008.8 420,000 -28.57 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 84,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 232,240 218,990 460,400 -67.42 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 854,124.9 1,199,758.25 2,260,400 910,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,174,634.6 1,046,417.11 1,056,000 -52.65 % 500,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,522.76 4,248.45 7,000 -28.57 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 21,732 25,863 35,000 14.29 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,236 42,133 42,000 -4.76 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,240,125.36 1,118,661.56 1,140,000 585,000
รวมงบดําเนินงาน 4,390,161.3 6,116,386.28 8,314,400 5,149,520

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ ระดับ 3 - 6  จํานวน 3 ตัว 0 13,500 0 0 % 0

เกาอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว 0 0 20,000 -100 % 0

เกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง 0 0 0 100 % 32,000

เกาอี้ทํางาน  ขา C  จํานวน 16 ตัว 0 0 40,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางาน ขา C 0 0 0 100 % 15,000

เกาอี้ทํางานขา C  จํานวน 2 ตัว 0 0 5,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางานผูบริหาร  จํานวน 1 ตัว 0 5,500 0 0 % 0

เกาอี้บุนวมโครงเหล็ก จํานวน 20 ตัว 20,000 0 0 0 % 0

เกาอีประชุม ปรับสูง - ต่ํา จํานวน ๒๐ ตัว 90,000 0 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว 0 5,500 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหารทรงสูง  จํานวน 1 ตัว 0 9,000 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหารทรงสูง จํานวน 1 ตัว 0 15,000 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหารทรงสูง จํานวน 2 ตัว 0 14,000 11,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เกาอี้ผูบริหารทรงสูง จํานวน 4 ตัว 0 22,000 0 0 % 0

เกาอี้รับแขก จํานวน 10 ตัว 0 0 110,000 -100 % 0

เกาอี้รับแขก จํานวน 12 ตัว 0 0 144,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 9,000

เกาอี้สํานักงาน พนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว 0 9,000 0 0 % 0

เกาอี้หนาโตะทํางาน  ขา C  จํานวน 6 ตัว 0 15,000 0 0 % 0

เกาอี้หนาโตะทํางาน ขา C  จํานวน 2 ตัว 0 5,000 0 0 % 0

เกาอี้หนาโตะทํางานขา C  จํานวน 10 ตัว 0 25,000 0 0 % 0

เกาาอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัว 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 
12,000 บีทียู (ระบบ Inverter)  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 19,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 25,300 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 0 100 % 55,500

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 100 % 139,500

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 151,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 2,400 บีทียู) จํานวน 1 
เครื่อง

0 37,000 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

0 9,800 0 0 % 0

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 0 0 56,000 -100 % 0

โซฟาเขามุม พรอมโตะกลางและเกาอี้เดี่ยว 
จํานวน 1 ชุด

0 22,000 0 0 % 0

ติดตัังป้ายจราจรภายในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

498,700 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด จํานวน 4 
หลัง

0 22,000 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ จํานวน 3 
หลัง

18,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิดบานเลื่อนทึบ 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 หลัง 

0 0 19,600 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด 
จํานวน 3 หลัง

16,500 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 0 7,500 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 
(จํานวน ๒ หลัง)

12,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โตะเคียง  จํานวน 4 ตัว 0 14,000 0 0 % 0

โตะเคียง จํานวน 5 ตัว 0 0 40,000 -100 % 0

โตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 ตัว 0 16,000 0 0 % 0

โตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว 0 10,000 0 0 % 0

โตะทํางานผูบริหาร จํานวน 2 ตัว 0 40,000 0 0 % 0

โตะทํางานผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 ตัว 0 25,000 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 6 
ตัว 

0 0 60,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 0 0 21,800 -100 % 0

โตะประชุม จํานวน 1 ตัว 0 24,000 0 0 % 0

โตะพับหนาพลาสติก HDPE  จํานวน 10 
ตัว

0 17,000 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์หนาขาว จํานวน 10 
ตัว

0 17,000 17,000 -100 % 0

โตะพับอเนกประสงค์หนาขาว จํานวน 20 
ตัว

0 34,000 0 0 % 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

โตะวางเครื่ัองคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 ชุด 0 0 7,000 -100 % 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 20,000

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
พรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด

0 0 21,900 -100 % 0
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โตะวางเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 12,000

โตะหมูบูชา ชุด 9 จํานวน 1 ชุด 0 0 39,000 -100 % 0

โตีะทํางานผูบริหาร จํานวน 2 ตัว 0 18,000 0 0 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ 0 0 50,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์กอสราง

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3 แรงมา จํานวน 1 
เครื่อง

45,000 0 0 0 % 0

เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงมา ความยาว
แผนบังคับโซไมนอยกวา ๒๕ นิ้ว

50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จํานวน 10 เครื่อง

0 0 120,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 99,500 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงลงพื้นที่ จํานวน 1 ชุด 0 99,126 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงหองประชุมทาวสุรนารี 
จํานวน 1 ชุด

0 34,320 0 0 % 0

ชุดประชุม Conference  System)  พรอม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

0 170,500 0 0 % 0
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ป้ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน  จํานวน 2 ป้าย 14,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบบัตรประจําตัว
ประชาชน

0 0 0 100 % 20,400

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 54,400 -100 % 0

ชุดจอสําหรับหองประชุม Non-
Touchscreen จํานวน 1 ชุด

0 54,800 0 0 % 0

ชุดฉากหลังประกอบการถายรูป 0 0 0 100 % 8,000

ซุมตั้งเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส 
(รัชกาลที่ 10) คู สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง)  พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 ซุม 

0 249,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอออน 10,900 0 0 0 % 0

ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 0 0 18,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน 1 เครื่อง 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ โนตบุก สําหรับ
ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง

0 44,000 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 132,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จํานวน ๕ เครื่อง)

85,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับประมวล
ผล  (จํานวน 1 เครื่อง)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunctoin เลเซอร์ หรือ 
LED สี  จํานวน 1 เครื่อง

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Mutifunction  แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer)

15,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (High Speed 
Printer)

0 0 0 100 % 400,000

เครื่องพิมพ์บัตรประจําตัวประชาชน (ID 
Card Printer)

0 0 0 100 % 270,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง

8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ ๑ (๒๘ หนา/นาที)

8,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

0 0 0 100 % 45,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่  1 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 (27หนา/นาที) จํานวน  
1 เครื่อง 

0 27,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบาน (PASSBOOK 
Printer)

0 0 0 100 % 130,000

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 

0 0 3,434 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ  จํานวน 1 เครื่อง 2,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ๘๐๐ VA  (จํานวน ๖ 
เครื่อง)

15,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 0 0 0 100 % 33,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 0 0 0 100 % 32,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
จํานวน 4 เครื่อง 

0 0 10,000 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุค

0 0 0 100 % 22,800

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

0 0 0 100 % 48,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชองแบบที่ 2

0 0 0 100 % 36,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชองแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 21,000 -100 % 0

อุปกรณ์จัดเก็บและอานลายพิมพ์นิ้วมือ 0 0 0 100 % 17,500

อุปกรณ์อานเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัด
เก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip

0 0 0 100 % 4,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 6,300

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 6 เครื่อง 

0 0 4,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุมเฉลิมพระเกียรติ ขนาด ๓.๕๐ x ๖ เมตร 
พรอมติดตั้ง  (จํานวน ๒ ซุม)

196,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,223,600 1,187,546 1,030,134 1,724,100
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รวมงบลงทุน 1,223,600 1,187,546 1,030,134 1,724,100
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงสํานักทะเบียนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไป 16,235,730.3 18,996,397.28 20,946,754 19,573,620
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 916,800 16.04 % 1,063,900

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 105,000 81.71 % 190,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,021,800 1,254,700
รวมงบบุคลากร 0 0 1,021,800 1,254,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 72,000 46.25 % 105,300
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คาเชาบาน 0 0 66,000 118.18 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 18,400 61.96 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 156,400 279,100
รวมงบดําเนินงาน 0 0 156,400 279,100

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 1,178,200 1,533,800
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,914,406 3,881,231.38 3,713,200 18.49 % 4,399,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 98,700 89,651.61 103,200 0 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 194,220 310 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,517,040 1,553,133 1,723,100 40.21 % 2,415,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 110,580 108,952 129,420 35.1 % 174,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,902,146 5,700,477.99 5,736,120 7,161,060
รวมงบบุคลากร 5,902,146 5,700,477.99 5,736,120 7,161,060
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

10,900 0 550,000 67.27 % 920,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,900 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 280,319.82 239,677 285,000 76.84 % 504,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 158,200 137,859 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 190,600 18.99 % 226,800

รวมค่าตอบแทน 478,319.82 377,536 1,045,600 1,670,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 138,000 160,100 252,000 -38.1 % 156,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 93,874 53,736 40,000 0 % 40,000

คาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 60,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 8,116 0 10,000 200 % 30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

473,350 120,600 216,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมใหความรูแกคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางและผูปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,220 28,440 80,000 -87.5 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 760,560 362,876 658,000 306,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 112,054.7 93,046 220,000 -54.55 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,466.95 18,988.3 75,000 -6.67 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 223,470 256,640 450,000 -80 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 352,991.65 368,674.3 770,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 1,591,871.47 1,109,086.3 2,473,600 2,251,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขา C 0 0 0 100 % 2,500

เกาอี้ทํางาน ขา C  จํานวน 26 ตัว 0 0 65,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางานระดับผูบริหารทรงสูง  จํานวน 
1 ตัว

0 0 5,500 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด 0 0 0 100 % 27,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตูเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จํานวน ๓ หลัง 16,500 0 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 2 
หลัง

0 0 15,000 -100 % 0

ตูมีลอเลื่อนแบบล็อคได 2 ลิ้นชัก  จํานวน 1 
หลัง

0 0 7,000 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปด 66,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปด 
จํานวน 12 หลัง

0 66,000 0 0 % 0

โตะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 0 100 % 8,000

โตะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 10,000

โตะทํางานเหล็ก  จํานวน 1 ตัว 0 0 15,900 -100 % 0

โตะประชุมแบบตอตรง (150x60x75)  
จํานวน 2 ตัว  จํานวน 11,700 บาท

0 0 11,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ 590,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 4 เครื่อง 0 68,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  
แบบที่  2 จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

66,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับประมวล
ผล

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค  จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

10,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบ Multifuncion  เลเซอร์ 
หรือ  LED  สี  จํานวน  2 เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบ Multifuncion เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์ แบบ multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 

9,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ Led ขาวดํา  จํานวน 2 เครื่อง 

0 20,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ Led สี  จํานวน 1 เครื่อง

15,000 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  
สําหรับกระดาษ A 3  จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 5,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่ัองสํารองไฟ  จํานวน 3 เครื่อง 0 7,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 27,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 799,500 176,500 227,900 122,500
รวมงบลงทุน 799,500 176,500 227,900 122,500

รวมงานบริหารงานคลัง 8,293,517.47 6,986,064.29 8,437,620 9,535,360
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 410,000 -53.08 % 192,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 410,000 192,360
รวมงบบุคลากร 0 0 410,000 192,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 34,110 -52.45 % 16,220

คาเชาบาน 0 0 60,000 20 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 94,110 88,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,000 0 % 4,000

คาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 4,340 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 8,340 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 117,450 113,220

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 0 7,500 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1 
ตัว 

0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 800 VA จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 52,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 52,000 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 579,450 305,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 24,529,247.77 25,982,461.57 31,142,024 30,948,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 267,180 93,480 107,000 291.96 % 419,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 883,800 742,551 760,400 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 74,460 48,417 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,225,440 884,448 915,400 437,400
รวมงบบุคลากร 1,225,440 884,448 915,400 437,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 64,200 -45.02 % 35,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 64,200 35,300
รวมงบดําเนินงาน 0 0 64,200 35,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,225,440 884,448 979,600 472,700
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 195,060 104,200 39.25 % 145,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 11,500 1,172.17 % 146,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 1,800 1,094.44 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 195,060 117,500 312,900
รวมงบบุคลากร 0 195,060 117,500 312,900
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 24,500

คาเชาบาน 0 0 8,000 500 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 8,000 72,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 8,000 72,500

รวมงานเทศกิจ 0 195,060 125,500 385,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 299,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 925,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 69,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,294,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,294,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 20,000 511.5 % 122,300
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 170,300
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

53,325 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

27,350 49,150 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

27,631.2 0 25,000 20 % 30,000

โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ป 2563

26,040 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 134,346.2 49,150 115,000 190,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 227,400

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,850 16,800 50,000 53 % 76,500

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 30,850 16,800 50,000 323,900
รวมงบดําเนินงาน 165,196.2 65,950 185,000 684,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บชุดดับเพลิง 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอ 2 นิ้ว พรอมสายสง
น้ําและสายดูดน้ํา

0 0 0 100 % 39,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ถังดับเพลิง จํานวน 5 ถัง 14,750 0 0 0 % 0

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง จํานวน 10 ถัง 14,500 0 0 0 % 0

ปมลมลูกสูบ จํานวน 1 เครื่อง 80,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 25,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกลองวงจรปด  CCTV  ภายในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 0 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 134,250 0 500,000 557,000
รวมงบลงทุน 134,250 0 500,000 557,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 299,446.2 65,950 685,000 2,535,800
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 85,000 -41.18 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 85,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 85,000 50,000

รวมงานจราจร 0 0 85,000 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,524,886.2 1,145,458 1,875,100 3,443,900
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,125,487.74 930,212.84 999,080 16.9 % 1,167,960

เงินประจําตําแหนง 18,000 48.39 7,000 757.14 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 77,000 84,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 444,000 455,400 476,176 30.51 % 621,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 38,000 -5.26 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,611,487.74 1,486,661.23 1,604,256 1,885,440
รวมงบบุคลากร 1,611,487.74 1,486,661.23 1,604,256 1,885,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 116,610 27.88 % 149,120

คาเชาบาน 94,064 65,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,135 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 108,199 65,000 176,610 209,120
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,000 108,600 150,000 -86.67 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 54,030 35,046 20,000 -50 % 10,000

คาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,400 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 93,430 143,646 205,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 49,855 19,993 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุการเกษตร 20,000 19,985 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,600 29,920 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 148,455 99,898 75,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 42,000 -76.19 % 10,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 3,000 220 % 9,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 45,000 19,600
รวมงบดําเนินงาน 350,084 308,544 501,610 358,720

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขา C 0 0 0 100 % 2,500

เกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 5 ตัว 0 0 12,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 25,300 -100 % 0

จัดซื้อเเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ศพ
ด.ทต.โพธิ์กลาง

56,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ปรับสูง - ต่ํา 4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 13,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปด 16,500 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บานเปด 
ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 0 6,000 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารสองตอน ตอนบนกระจก 
ตอนลางทึบ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 0 7,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 5,000
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โตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว 0 0 10,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก จํานวน 3 ตัว 0 0 45,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 
เครื่อง 

0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

หองเรียนสงเสริมทักษะการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน๋ LED สมาร์ท TV  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 19,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 5  คิว จํานวน 1  ตู 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 เครื่อง 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังพิมพ์  จํานวน 2 เครื่อง 

0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 7,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที)

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
4 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,500 24,500 196,700 573,500
รวมงบลงทุน 96,500 24,500 196,700 573,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการใหความรูเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์

0 60,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม โรงเรียนเสนานุเคราะห์

0 0 40,000 -25 % 30,000

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

0 0 0 100 % 100,000
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เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรูทุกกลัมสาระ (โรงเรียนบาน
หนองพลวง)

0 0 50,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวตานยา
เสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

0 0 60,000 -50 % 30,000

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียน
บานหนองพลวง

50,000 0 50,000 0 % 50,000

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะ
อาชีพนักเรียน (โรงเรียนบานหนองพลวง)

0 0 50,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึง
ประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

200,000 0 200,000 -50 % 100,000

เงินอุดหนุนโครงการใหความรูเพื่อสงเสริม
สุขภาพโรงเรียนเสนานุเคราะห์

0 0 60,000 -33.33 % 40,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนสีขาวตานยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนบานหนองพลวง

50,000 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

100,000 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 400,000 60,000 660,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 60,000 660,000 400,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,458,071.74 1,879,705.23 2,962,566 3,217,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 681,160

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 765,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 765,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 56,770

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 56,770
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการขาวมหัศจรรย์ 0 1,074 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถาน
ที่

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการน้ําป่นเพื่อสุขภาพ 0 2,697 0 0 % 0
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โครงการเรียนรูสูภูมิปญญาทองถิ่นไทย 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการวันปฐมนิเทศผูปกครอง 3,050 4,960 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

336,160 356,980 263,750 92.99 % 509,000

โครงการสองวัยสายใยรัก 19,275 17,249 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 358,485 382,960 303,750 619,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 3,027,600 0 % 3,027,600

คาอาหารเสริม (นม) 2,213,201.04 2,401,582.6 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,213,201.04 2,401,582.6 3,027,600 3,027,600
รวมงบดําเนินงาน 2,571,686.04 2,784,542.6 3,331,350 3,703,370

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 5,239,500 5,149,860 6,423,000 33.4 % 8,568,000

รวมเงินอุดหนุน 5,239,500 5,149,860 6,423,000 8,568,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,239,500 5,149,860 6,423,000 8,568,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,811,186.04 7,934,402.6 9,754,350 13,036,530
รวมแผนงานการศึกษา 10,269,257.78 9,814,107.83 12,716,916 16,254,190
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,449,660 1,554,120 1,209,960 253.21 % 4,273,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

74,640 74,640 74,640 0 % 74,640

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 94,200 9.55 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,525,567 2,311,763 3,192,024 37.9 % 4,401,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 244,458 217,789 372,000 93 % 717,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,379,525 4,243,512 4,942,824 9,571,440
รวมงบบุคลากร 4,379,525 4,243,512 4,942,824 9,571,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 346,370 57.98 % 547,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 221,420 242,210 320,000 -31.25 % 220,000

คาเชาบาน 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 6,844 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,600 -12.5 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 351,020 369,054 795,970 895,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,519,204.56 2,100,665.88 2,940,000 -25.17 % 2,200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,000 0 35,000 -42.86 % 20,000

คัาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,678,524.39 1,792,840.86 1,000,000 -50 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 3,200,728.95 3,893,506.74 3,995,000 2,760,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,604.65 53,492 40,000 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 235,360 153,390 200,000 0 % 200,000
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วัสดุกอสราง 9,900 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 236,023 220,944 166,000 20.48 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 715,423.1 892,115.14 1,600,000 -37.5 % 1,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,572 68,145 38,000 31.58 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,756 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,980 104,210 71,000 40.85 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,860 8,800 7,000 42.86 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,409,478.75 1,501,096.14 2,137,000 1,615,000
รวมงบดําเนินงาน 4,961,227.7 5,763,656.88 6,927,970 5,270,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขา C  จํานวน 5 ตัว 0 0 12,500 -100 % 0

เกาอี้ผูบริหารระดับสูง  จํานวน 2 ตัว 0 0 11,000 -100 % 0

โตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว 0 0 5,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1 
ตัว 

0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 118,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเตียงสเตรทเซอร์สแตนเลส พรอมที่
นอนและชุดรางล็อกเตียงสแตนเลส

40,000 0 0 0 % 0

แผนเคลื่อนยายผูป่วย จํานวน 1 ชุด 0 0 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 2 
เครื่อง 

0 19,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 4 
เครื่อง

0 38,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 12 
เครื่อง

0 0 114,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 2 
เครื่อง 

0 24,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 15,600 0 0 0 % 0

ตูเย็น ขนาด 7 คิว จํานวน 1 ตู 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 เครื่อง 0 34,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว 

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังพิมพ์  จํานวน 2 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

8,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ราย
จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 191,200 115,000 215,000 400,000
รวมงบลงทุน 191,200 115,000 215,000 400,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

640,000 0 640,000 0 % 640,000

รวมเงินอุดหนุน 640,000 0 640,000 640,000
รวมงบเงินอุดหนุน 640,000 0 640,000 640,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,171,952.7 10,122,168.88 12,725,794 15,882,040
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งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 285,840 4.79 % 299,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 285,840 299,520
รวมงบบุคลากร 0 0 285,840 299,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 30,000 -16.03 % 25,190

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 25,190
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 25,190

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 315,840 324,710
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 194,640 82.55 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 194,640 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 194,640 355,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 29,610
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติด 
(Re-X-Ray)

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

โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมือง
โพธิ์กลางนาอยู

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการคืนคนดีสูสังคม บําบัดพื้นฟูผูติดยา
เสพติด

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการชุมชนเขมแข็งตานภัยยาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการชุมชนรวมพลังตานภัยยาเสพติด 40,000 0 0 0 % 0

โครงการตําบลลดเสี่ยงดวยโรคไมติดตอ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสูแผนดินเฉลิม
พระเกียรติ

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 150,000 129,990 170,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี"

0 0 0 100 % 120,000

โครงการป้องกันและฟื้นฟูโรคขอเทาเสื่อม
ในผูสูงอายุดวยศาสตร์แพทย์แผนไทย

40,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยกูชีพตําบล
โพธิ์กลาง

40,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหนวยกู
ชีพสูมาตรฐาน

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการเมืองสะอาดจัดการขยะชุมชนนา
อยู

50,000 0 0 0 % 0

โครงการเมืองสีเขียวลดโลกรอน 40,000 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชน ยุค 4.0  ฉลาดคิด ไมพึ่ง
ยาเสพติด

40,000 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนยุค 5.0  เยาวชนยุคใหมไม
เกี่ยวของยาเสพติด

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนยุคใหมไมเกี่ยวของยาเสพ
ติด

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหาร

50,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสรางอาชีพผูผานการบําบัด
ยาเสพติด

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลกเพื่อ
ชุมชน (อถล.)

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 485,000 129,990 355,000 785,000
รวมงบดําเนินงาน 485,000 129,990 355,000 814,610

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 485,000 129,990 549,640 1,169,930
รวมแผนงานสาธารณสุข 10,656,952.7 10,252,158.88 13,591,274 17,376,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,925,940 2,048,780 1,910,420 14.96 % 2,196,300

เงินประจําตําแหนง 24,000 42,000 42,500 41.18 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 538,440 526,860 613,850 13.5 % 696,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 8,520 533 24,500 36.41 % 33,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,496,900 2,618,173 2,591,270 2,986,440
รวมงบบุคลากร 2,496,900 2,618,173 2,591,270 2,986,440
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 220,000 10.15 % 242,340

คาเชาบาน 222,000 218,000 182,000 21.98 % 222,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 60,500 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 109,600 -41.24 % 64,400

รวมค่าตอบแทน 282,500 218,000 511,600 528,740
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 16,036 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,017 51,290 20,000 0 % 20,000

คาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,262.06 13,446.52 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,279.06 80,772.52 82,000 60,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 38,965 34,235 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,500 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,491 22,695 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,570 27,150 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 89,526 84,080 155,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 387,305.06 382,852.52 748,600 693,740

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ขา C  จํานวน 9 ตัว 0 0 22,500 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือนทึบ ขนาด 3 
ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 0 6,700 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 
ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 0 9,800 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก  จํานวน 1 ตัว 0 0 15,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 100 % 2,950
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 0 17,000 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 4,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  จํานวน 2 เครื่อง

0 8,600 8,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ  จํานวน 2 เครื่อง 0 5,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 
3 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องอานบัตรเอนกประสงค์ จํานวน 2 
เครื่อง

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,900 30,600 97,100 26,450
รวมงบลงทุน 3,900 30,600 97,100 26,450

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 2,888,105.06 3,031,625.52 3,436,970 3,706,630
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผู
พิการและผูสูงอายุ (ที่จอดรถพรอมป้าย
สัญลักษณ์สําหรับผูพิการ)

0 0 3,000 -100 % 0

โครงการเด็กรุนใหม ใสใจธรรมะ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสํานึก
ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

100,000 0 50,000 -100 % 0

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสํานึก
พัฒนาชุมชน

100,000 0 0 0 % 0

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสํานึก
พัฒนาชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 50,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการวัยใสใสใจธรรมะ 100,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ "ธรรมะ
กับผูสูงวัยใสใจสุขภาพ"

0 0 499,000 -59.92 % 200,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ "ธรรมะ
กับผูสูงอายุใสใจสุขภาพ"

1,030,320 0 0 0 % 0

โครงการสรางสรรค์เปดโลกกวางนอกหอง
เรียน

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,480,320 0 582,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 1,480,320 0 582,000 240,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,480,320 0 582,000 240,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,368,425.06 3,031,625.52 4,018,970 3,946,630

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,185,874.52 2,355,960 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 88,103.23 103,200 0 0 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจาง 2,510,126 2,553,480 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 220,954 208,013 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,072,257.75 5,287,853 0 0
รวมงบบุคลากร 5,072,257.75 5,287,853 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

41,300 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 18,060 0 0 % 0

คาเชาบาน 121,000 213,742 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,100 6,285 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 170,400 238,087 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 291,639.75 264,027.86 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คัาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,180 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 329,828.01 480,402.32 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 639,647.76 744,430.18 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 50,000 49,954 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 981,012.25 2,338,281 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 1,055,734 1,652,573 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 140,122.4 65,789.3 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 189,959 247,279 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,990 15,400 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,466,817.65 4,369,276.3 0 0
รวมงบดําเนินงาน 3,276,865.41 5,351,793.48 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ ระดับ 7 - 8  จํานวน 3 ตัว 0 15,000 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 
1 หลัง

6,000 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารแบบ 2 บาน เปด จํานวน 1 
หลัง

5,500 0 0 0 % 0

โตะทํางาน ระดับ 3 - 6  จํานวน 2 ตัว 0 16,000 0 0 % 0

โตะทํางาน ระดับ 7 - 8  จํานวน 2 ตัว 0 20,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์  จํานวน  1 คัน 618,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร 0 248,240 0 0 % 0

ไมชักฟวส์ ชนิด 3 ทอน ขนาดความยาว
รวมไมนอยกวา 24 ฟุต จํานวน 1 ชุด

25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (InK Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิม์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง

0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 676,600 325,140 0 0
รวมงบลงทุน 676,600 325,140 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

77,371.49 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 77,371.49 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 77,371.49 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,103,094.65 10,964,786.48 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 1,475,466 -66.11 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,475,466 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,475,466 500,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 1,475,466 500,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 400,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,103,094.65 10,964,786.48 1,475,466 900,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

0 0 813,200 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตร์พระราชา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอ
เพียง

47,158 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 0 0 19,000 57.89 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 47,158 0 832,200 60,000
รวมงบดําเนินงาน 47,158 0 832,200 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 47,158 0 832,200 60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 47,158 0 832,200 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชน 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,000 250,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 200,000 250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบวงสรวงทานทาวสุรนารี 
(ยาโม)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการถนนวัฒนธรรม 0 0 0 100 % 300,000

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 0 30,000 50,000 -40 % 30,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่อง
ในเทศกาลวันสําคัญทางศาสนา

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 462,000 -13.42 % 400,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ศพด
.)

4,996 2,072 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 219,000 -8.68 % 200,000

โครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "การ
รําบวงสรวงทาวสุรนารี" ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,996 32,072 881,000 1,080,000
รวมงบดําเนินงาน 4,996 32,072 881,000 1,080,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนโครงการบูรณะและขยายเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ วัดหนองไผ

0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 500,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,996 32,072 881,000 1,580,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ํา 0 0 100,000 140 % 240,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 240,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 100,000 240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4,996 32,072 1,181,000 2,070,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,316,360 29.73 % 1,707,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 93,200 10.73 % 103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,476,760 1,878,120
รวมงบบุคลากร 0 0 1,476,760 1,878,120
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 232,530 -7.62 % 214,820

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 110,000 52.73 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,600 0 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 372,130 412,420
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,700,000 -82.35 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 17,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการทําผังเมืองเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 650,000 -23.08 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,367,000 925,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,653,400 -39.52 % 1,000,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 2,861,017 -65.05 % 1,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 142,000 40.85 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 463,000 -13.61 % 400,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,304,417 2,690,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 8,043,547 4,027,420

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ขา C    จํานวน 11 ตัว 0 0 27,500 -100 % 0

เกาอี้ทํางาน ขา C 0 0 0 100 % 2,500

ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 
5 ฟุต จํานวน 2 หลัง

0 0 15,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 5,000

โตะทํางานเหล็ก  จํานวน 6 ตัว 0 0 30,000 -100 % 0
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โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาดไมนอยกวา 14 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 15,000 -100 % 0

ปมลมสายพาน (ขนาดถังไมนอยกวา 100 
ลิตร)  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 25,000 -100 % 0

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 แรงมา 0 0 0 100 % 18,000

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 แรงมา 0 0 0 100 % 45,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 92,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีด
หมึก

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด 
Network  แบบที่  2  (27 หนา/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 54,000 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่ัอง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 238,000 186,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซม ตกแตง 
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จํานวน
เงิน 483,000  บาท

0 0 483,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 483,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 721,000 186,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 10,241,307 6,091,840
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,028,680 43.75 % 1,478,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 2,855,141 36.34 % 3,892,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 241,442 59.74 % 385,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 4,125,263 5,757,060
รวมงบบุคลากร 0 0 4,125,263 5,757,060
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 405,180 86.41 % 755,310

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 72,000 16.67 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 33,100 17.52 % 38,900

รวมค่าตอบแทน 0 0 560,280 898,210
รวมงบดําเนินงาน 0 0 560,280 898,210

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารโรงซอม ภายในเขต
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง บาน
หนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซม ตกแตง
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง บาน
หนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 800,000
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ  กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด  
บริเวณขางบานเลขที่ 119   บานบึงแสนสุข 
 หมูที่ 7  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 497,000 -100 % 0

โครงการ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด  
บริเวณขางบานเลขที่ 44/9  บานบึงแสนสุข 
 หมูที่ 7  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 129,500 -100 % 0

โครงการ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด  
บริเวณซอยประเสริญสุขถึงซอยไกชน 
บานบึงแสนสุข  หมูที่ 7  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 430,500 -100 % 0

โครงการกอสรางกอสรางวงเวียน บริเวณ
สามแยกหนาประตูคายสุรนารี - ตลาด
หนองปรือ  หมู๋ที่ 7  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยมหาเศรษฐี  
ขางบานเลขที่  279  บานหนองไผพัฒนา  
หมูที่ 10  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยสันติสุข  
บานหนองหนองไผพัฒนา  หมูที่ 10  ตําบล
โพธิ์กลาง

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยแสนสุข  
บานหนองพลวงมะนาว  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์
กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบริเวณขาง
บานเลขที่ 561 บานหนองไผ  หมูที่  2  
ตําบลโพธิ์กลาง 

0 0 351,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยมงคล บาน
หนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผหวาน ชวงที่ 3 
บานหนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์
กลาง

0 0 0 100 % 350,000

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม ชวงที่ 2 
บานหนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์
กลาง

0 0 0 100 % 260,000
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก 3 ชุด 
สายทางซอยสุรไมตรี บานหนองไผ  หมูที่ 2 
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 94,200 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริวเวณตลาด ช.  บานหนองพลวง
มะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 845,600 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขางบานเลขที่ 
1056 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 140,000

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขางบานเลขที่ 
1086 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 120,000

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขางแปลงสาธิต
การเกษตรเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  บาน
หนองพลวงนอย  หมูที่ 3  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยขางบาน
เลขที่ 508 บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์
กลาง

0 0 0 100 % 390,000
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ
ขางบานเลขที่  4/2  บานหนองไผ  หมูที่ 2  
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 185,250 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณขาง
บานเลขที่ 1022  บานหนองไผ  หมูที่  2  
ตําบลโพธิ์กลาง 

0 0 54,600 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณขาง
บานเลขที่ 874 ถึงบานเลขที่ 44 บัานหนอง
ไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง 

0 0 156,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอย
ไพรพนา  บานหนองไผ  หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์
กลาง 

0 0 347,750 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอย
หลวยจันธร  บานหนองไผ หม๋ัที่ 2  ตําบล
โพธิ์กลาง

0 0 202,800 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด 
กรซย. บานคายสุรธรรมพิทักษ์ หมูที่ 9 
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 226,200
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรานยาโย บาน
หนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 
และบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
ซอยขางบานเลขที่  144  บานหนองไผ
พัฒนา  หมูที่ 10  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก ซอยขางบาน
เลขที่ 828 บานหนองปรือ หมูที่ 1 ตําบล
โพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 260,000

โครงการกอสรางทาวสุรนารีพรอมฐานภาย
ในสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต 
บริเวณสระน้ําหนองไผ บานหนองไผ หมูที่ 
2 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักน้ํา บริเวณบานเลขที่ 
379 ถึงซอยหนองพุดซา 12 บานหนองพุด
ซา หมูที่  5 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000
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โครงการกอสรางรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย 
14 บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา สายทางหมูบาน
ประวรรดา บานหนองไผพัฒนา ซอย 6 หมู
ที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปด และบอพักน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ําเดิม 
บริเวณหนาบานเลขที่ 488 ถึงบานเลขที่ 
402 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา บริเวณขางบาน
เลขที่ 759 บานหนองปรือ หมูที่ 1  ตําบล
โพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพักน้ําบริเวณซอยขาง
บานเลขที่ 681 บานหนองปรือ หมูที่ 1 
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด  
บริเวณขางบานเลขที่  416   บานบึงแสน
สุข  หมูที่ 7  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 402,500 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด  และบอพักน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาบานเลขที่ 215  
หนองพุดซา  ซอย 5   เชื่อมรางระบาย
ซอยอนุบาลลูกขวัญ  บานหนองพุดซา  หมู
ที่ 5  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด และบอพักน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมถึง
รางระบายซอยคริสจักร บานหนองปรือ  
หมู๋ที่ 1  ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค์ 
บริเวณบานคายสุรธรรมพิทักษ์ หมูที่  9 
ตําบลโพธิ์กลาง 

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตรงขามตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์
กลาง ซอย 29 บานหนองพลวงมะนาว หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บานศรีสมบูรณ์  
หมูที่ 8

0 0 369,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พักน้ํา สายทางถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ซอย 10 (หมูบานสถิตยนต์วิลเลจ) บาน
หนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางศาลพระภูมิ  ศาลตายาย  
ในเขตสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  
(สํานักปลัด)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสรางศาลารอรถประจําทางภาย
ในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 600,000

โครงการกอสรางอาคารเก็บเอกสาร ภายใน
เขตสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง บาน
หนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการตอเติมสํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  (กองการศึกษา)

0 0 800,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นสํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 498,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู๋ที่  4  
ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงหลังคาสํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง 

0 0 422,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวไรสาย 
ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  (สํานัก
ปลัด)

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวไรสาย
ภายในตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงหองประชุมทาวสุรนารี 
พรอมตอเติมหองประชาสัมพันธ์ ภายใน
หองประชุมทาวสุรนารี

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหองรับรองสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสี่แยกหนองไผ  ถึงสะพาน (ทางไป
สนามกอล์ฟเสือปาร์ค) บานหนองไผ หมูที่ 
2 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 1,240,000

โครงการสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยยอดสุรินทร์ บาน
หนองปรือ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

0 0 0 100 % 230,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางภายในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 

0 0 500,000 -100 % 0
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 529,200 -20.63 % 420,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อ
ใหไดมาซึ่ังสิ่งกอสราง

0 359,609.5 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหเอกชน 
นิติบุคคลหรือนอก  เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

317,497.5 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 317,497.5 359,609.5 12,874,900 10,836,200
รวมงบลงทุน 317,497.5 359,609.5 12,874,900 10,836,200

รวมงานก่อสร้าง 317,497.5 359,609.5 17,560,443 17,491,470
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 317,497.5 359,609.5 27,801,750 23,583,310

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 352,740 379,320 403,000 4.07 % 419,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 257,400 264,720 271,200 3.28 % 280,100
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,120 14,700 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 632,260 658,740 686,200 711,500
รวมงบบุคลากร 632,260 658,740 686,200 711,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 60,000 -2.33 % 58,600

คาเชาบาน 60,000 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,285 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,600 0 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 71,285 0 129,600 128,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,949 0 0 0 % 0

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปลูกและขยายพันธ์ัตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมการปลูกผักหวานในครัว
เรือน

23,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรในครัว
เรือน

32,215 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 58,464 0 65,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 14,920 311,735 430,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,920 311,735 430,000 0
รวมงบดําเนินงาน 144,669 311,735 624,600 228,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 96,800 -100 % 0

เครื่ัองสูบน้ํา แบบไฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 12,000 -100 % 0
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เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนต์
เบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที   
ขนาด 7 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 
17,800 บาท

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 128,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 128,800 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 776,929 970,475 1,439,600 939,700
รวมแผนงานการเกษตร 776,929 970,475 1,439,600 939,700

รวมทุกแผนงาน 91,820,310.06 96,886,818.35 130,000,000 134,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 134,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 35,077,230 บาท
งบกลาง รวม 35,077,230 บาท

งบกลาง รวม 35,077,230 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,568,110 บาท

เพื่อจายชําระหนี้เงินตน ตามสัญญากูเงิน
เลขที่ 1588/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
เปนไปตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.4/3618 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 163,220 บาท

เพื่อจายชําระดอกเบี้ย ตามสัญญากูเงิน
เลขที่ 1588/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
เปนไปตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.4/3618 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
โดยหักในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
ที่จายใหแกพนักงานจาง
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางที่จายใหกับ
พนักงานจางทั้งปี
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
สมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 23,968,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หนา 86 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,462,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพความพิการ  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หนา 86 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หนา 86 ลําดับที่ 4
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม    
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
โดยคํานวณจากรายรับจริงของปีที่ผานมาไมรวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
ในอัตรารอยละ 1/6
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555 และขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,160,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจาย
ในอัตรารอยละ 3 ของรายไดประจําปีตาม
งบประมาณทั่วไป โดยไมตองนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูทิศใหและเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณ  
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2546  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
และที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2561

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ
ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 : หนา 72 ลําดับที่ 1
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 19,573,620 บาท

งบบุคลากร รวม 12,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ
16,500 บาท /เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 6,000 บาท /เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 8,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 
2 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆละ 7,500 บาท
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ
13,500 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตราๆละ
10,500 บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,528,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,773,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารทองถิ่น 
ระดับกลาง  และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น 
ระดับกลาง และอํานวยการทองถิ่น ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,208,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:07 หนา : 10/166



งบดําเนินงาน รวม 5,149,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,370,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 753,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล และคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
เมื่อมีการประชุมเพื่อกิจการเทศบาล และการประชุมอื่นๆ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ 
เเปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 444,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 83,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร
ทองถิ่นตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 2,284,020 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ และ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 99,020 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองผูมาตรวจงาน ศึกษาดูงาน 
และเลี้ยงรับรองกรณีประชุมตางๆ คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี ตามหลักเกณฑ์การจายคารับรอง 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
กรณีที่เจาหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นกระทํา
ละเมิดตอบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของ
หนวยการบริหารราชการทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/
ว 6086 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0804.4/
1613 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
คณะผูบริหาร ประธานสภา รองประธานสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  
อปพร. ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว (28 กรกฏาคม)  และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 
สิงหาคม)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว (28 กรกฏาคม) และการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาพิธีทางศาสนา คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคาวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเปนในการจัดงาน รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน 
คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 69  ขอ 7  
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเชา หรือคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน 
รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน คาวัสดุ อุปกรณ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 69  ขอ 6  
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โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันชาติ (5 ธันวาคม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาเชา หรือคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน 
รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน คาวัสดุ อุปกรณ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 68  ขอ 2  
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โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเทศบาล (24 เมษายน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาเชา หรือคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน 
รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน คาวัสดุ อุปกรณ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1  หนา 6  ขอ 5  
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคาวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเปนในการจัดงาน รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน 
คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1  หนา 5  ขอ 4  
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล
พบประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายในการ
ตกแตงถานที่ คาเชา หรือคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปน
ในการจัดงาน รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยใน
การเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 4  ขอ 2  
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โครงการประชาคมชุมชนเมือง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคม
ชุมชนเมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 69  ขอ 8  
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โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานเทศบาล ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ คายานพาหนะ  และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1  หนา 2  ขอ 1  

โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง เชน 
คาตอบแทนกกต. ทองถิ่น คาตอบแทน กปน. คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆ ในโครงการฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1  หนา 4  ขอ 3  
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โครงการวันทองถิ่นไทย (18 มีนาคม) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
วันทองถิ่นไทย (18 มีนาคม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาเชา หรือคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน 
รวมทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน คาวัสดุ อุปกรณ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 68  ขอ 3  
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โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการสง
เสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
กฎหมายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
โครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1  หนา 3  ขอ 1  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 910,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ 
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง  
ไมกวาด  เขง  ผาปูโตะ ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ํา
จานรอง ถาด  กระติกน้ํารอน  ถังขยะ น้ํายาลางหองน้ํา 
น้ํายาลางจาน  กระดาษชําระ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ  
ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก 
กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  จอบ  เสียม  ขวาน  
ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน 
กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ป้ายไวนิล เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง ซุมเฉลิมพระเกียรติ  ลานกีฬาอเนก
ประสงค์ สัญญาณไฟจราจร  หอกระจายขาวไรสาย ฯลฯ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ติดตอราชการกับหนวยงานอื่นๆ 
ตามความจําเปนในสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  ธนาณัติ  และพัสดุภัณฑ์ตาง ๆ 
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง ที่จําเปนตอทางราชการ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการและคาดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

งบลงทุน รวม 1,724,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,724,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง จํานวน 
4 ชุดๆ ละ 8,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 5 ตัวๆ ละ
3,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  2 ตัวๆ ละ 
4,500 บาท
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีที
ยู

จํานวน 55,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียูจํานวน 3 เครื่องๆ 
ละ 18,500 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4  เมตร  สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีที
ยู

จํานวน 139,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียูจํานวน 5 เครื่องๆ 
ละ 27,900 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4  เมตร สายไฟยาวไมเกิน 
15 เมตร
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู

จํานวน 151,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 4 เครื่องๆ 
ละ 37,900 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน  
5 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

โตะวางเครื่องพิมพ์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางเครื่องพิมพ์ จํานวน 3 ตัวๆ 
ละ 4,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  จํานวน 
3 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบบัตรประจําตัว
ประชาชน  จํานวน  1 ชุด 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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ชุดฉากหลังประกอบการถายรูป จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดฉากหลังประกอบการถายรูป  
จํานวน  1 ชุด 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 22,000 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
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10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ 
ละ 17,000 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (High Speed Printer) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 
(High Speed Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เครื่องพิมพ์บัตรประจําตัวประชาชน (ID Card Printer) จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจําตัวประชาชน 
(ID Card Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:07 หนา : 37/166



เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ 
ละ  15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
38 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
20 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
และสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบาน (PASSBOOK Printer) จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบาน 
(PASSBOOK Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 65,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 2 kVA 
(1,200 Watts) 
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-20% 
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10% 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 3 kVA 
(2,100 Watts) 
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-25% 
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุค

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 
แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 6 ชุดๆ ละ 
3,800 บาท (อยูระหวางพิจารณาทบทวนราคา)
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา 30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได2 หนาแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 
ไดไมนอยกวา 23 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชองแบบที่ 2 จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
24 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขายทุกชอง 
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 Mac 
Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทางโปรแกรม 
Web Browser ได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

อุปกรณ์จัดเก็บและอานลายพิมพ์นิ้วมือ จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและอานลายพิมพ์
นิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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อุปกรณ์อานเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง 
Chip

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์อานเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด 
และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip  จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 700 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB ได 
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ที่ใชแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts 
ไดเปนอยางนอย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงสํานักทะเบียนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสํานักทะเบียน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 5 ขอ 1  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,533,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,254,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,254,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,063,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ 
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ
ประกาศ ก. อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจาย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 190,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 279,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 279,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 105,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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งานบริหารงานคลัง รวม 9,535,360 บาท
งบบุคลากร รวม 7,161,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,161,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,399,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ทองถิ่น ระดับกลาง
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง และอํานวยการทองถิ่น ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,415,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 174,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 2,251,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,670,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 920,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 226,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ และ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ภาษีทองถิ่น  ทั้งแบบคัตเอาท์และแบบอิงค์เจ็ต
ตามชุมชนตางๆ  แผนพับประชาสัมพันธ์ การชําระภาษี 
ใบอนุญาตตาง ๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1  หนา 7  ขอ 1  

โครงการฝึกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและผู
ปฏิบัติงานดานการพัสดุ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 5  ขอ 3  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ 
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน 
กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ป้ายไวนิล เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 122,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน  1 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 
จํานวน 5 ตูๆ ละ 5,500 บาท
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

โตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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โตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
5,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 17,000 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์ แบบ Multifuncion เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่องๆ ราคา 10,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที(ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได - สามารถทําสําเนาไดสูงสุด
ไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 11 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 305,580 บาท
งบบุคลากร รวม 192,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 192,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 192,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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งบดําเนินงาน รวม 113,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 16,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 472,700 บาท

งบบุคลากร รวม 437,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 437,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 419,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)

งบดําเนินงาน รวม 35,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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งานเทศกิจ รวม 385,400 บาท
งบบุคลากร รวม 312,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 145,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,300 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 72,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,535,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,294,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,294,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 299,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 925,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 69,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 684,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 122,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร.
และผูทําคุณประโยชน์แกเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดทําป้ายโครงการติดที่หนวย คาจัดทําป้าย
จุดบริการประชาชนฯ คาจัดทําป้ายรณรงค์พรอมกรอบไม 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 82  ขอ 1 
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โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 82 ขอ 3

โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 82  ขอ 2  
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โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาตอบแทนครูฝึก คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คาป้ายโครงการคาเครื่องแตงกายชุด อปพร. 
คากระเป๋าเอกสาร คาวัสดุในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 82  ขอ 4

ค่าวัสดุ รวม 323,900 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 227,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดดับเพลิง 
ชุด SCBA สําหรับดับเพลิงอับอากาศ ชุดป้องกันตัวตอ 
ชุดปฏิบัติงานป้องกัน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย
ยศและสังกัด  ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ถุงมือ 
ผาปิดจมูก เสื้อกันฝน เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 76,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาล์วน้ําดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน อุปกรณ์บังคับสัตว์ 
มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 557,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 557,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บชุดดับเพลิง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บชุดดับเพลิง ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลังๆ ละ 9,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอ 2 นิ้ว พรอมสายสงน้ําและสายดูดน้ํา จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาดทอ 2 นิ้ว 
พรอมสายสงน้ําและสายดูดน้ํา จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
13,000 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 29  ขอ 9

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 74/166



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกลองวงจรปิด  CCTV  ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวงจรปิด CCTV โดยมีคุณลักษณะ
ตามรายละเอียดโครงการติดตั้งวจรปิดฯ  
(ตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง กําหนด)
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 9  ขอ 1

งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ 
กรวยจราจร ป้ายเตือน กระจกโคงมน แผนป้ายจราจร  ไฟแวบ 
ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,217,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,885,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,885,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,167,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 621,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 358,720 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,120 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 149,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ และ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองผูมาตรวจงาน ศึกษาดูงาน 
และเลี้ยงรับรองกรณีประชุมตางๆ คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี ตามหลักเกณฑ์การจายคารับรอง 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 79/166



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ 
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง  
ไมกวาด  เขง  ผาปูโตะ ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ํา
จานรอง ถาด  กระติกน้ํารอน  ถังขยะ น้ํายาลางหองน้ํา 
น้ํายาลางจาน  กระดาษชําระ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน พันธุ์พืช  ปุ๋ย  
วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผาใบหรือ
ผาพลาสติก ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ และคาดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
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งบลงทุน รวม 573,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 573,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 1 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

โตะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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ครุภัณฑ์การศึกษา

หองเรียนสงเสริมทักษะการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียนสงเสริมทักษะ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) 
ขนาด 75 นิ้ว
- กลองแบบ Plug-in ความละเอียด Full HD
- ชุดลําโพงซาวด์บาร์ (SoundBar)
- สื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด
ทางเชาวน์ปัญญาระดับปฐมวัย
- สื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและเสริมการเรียนรู
ดานคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย
- สื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและเสริมการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
- สื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและเสริมการเรียนรู
พื้นฐานทางภาษาระดับปฐมวัย
- สื่อมัลติมีเดียเสริมทักษะและประสบการณ์
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
- สื่อมัลติมีเดียเสริมการเรียนรูประชาคมอาเซียน
ระดับปฐมวัย
การติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อมัลติมีเดีย พรอมการอบรม
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช หนวยความจํา
แยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา
 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
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จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk TanK Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer , Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(lnk TanK Printer)  จากโรงงานผูผลิต     
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 
1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
(ipm)       
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)       
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดํา-สี) ได        
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตนโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง    หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 
หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
20 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
และสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม โรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวตานยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว
ตานยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โรงเรียนบานหนองพลวง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  โรงเรียนบานหนองพลวง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค์  
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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เงินอุดหนุนโครงการใหความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการใหความรู
เพื่อสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเสนานุเคราะห์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนโรงเรียนสีขาวตานยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบาน
หนองพลวง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนสีขาวตานยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนบานหนองพลวง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,036,530 บาท
งบบุคลากร รวม 765,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 765,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 681,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ครูอันดับ คศ.2 เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ครูอันดับ คศ.2
เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งบดําเนินงาน รวม 3,703,370 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,770 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 56,770 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

ค่าใช้สอย รวม 619,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ครู ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน 
คารับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 73  ขอ 2
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โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมารถยนต์
ปรับอากาศ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาบัตรผานประตู 
คาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 73  ขอ 1  

โครงการเรียนรูสูภูมิปัญญาทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเรียนรู
สูภูมิปัญญาทองถิ่นไทย โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 73  ขอ 4
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โครงการวันปฐมนิเทศผูปกครอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันปฐมนิเทศ
ผูปกครอง โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
ในโครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
โครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 73  ขอ 3  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 509,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) 
- คาอาหารกลางวัน (ศพด. 50 คน X 30 บาท x 245 วัน) 
= 367,500 บาท
- คาจัดการเรียนการสอน (ศพด. 50 คน X 1,700 บาท)  
= 85,000 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ศพด. 50 คน X 430 บาท )  
= 21,500 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน (ศพด. 50 คน X 300 บาท)  
= 15,000 บาท
- คาหนังสือเรียน (ศพด. 50 คน X 200 บาท)  
= 10,000 บาท
- คาอุปกรณ์การเรียน (ศพด. 50 คน X 200 บาท)  
= 10,000 บาท
เปนไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 74  ขอ 5-10

ค่าวัสดุ รวม 3,027,600 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,027,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนของเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 
โรงเรียนบานหนองพลวงเปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 74  ขอ 12
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,568,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,568,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 8,568,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแกหนวยงานการศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  
1) โรงเรียนเสนานุเคราะห์  
2) โรงเรียนบานหนองพลวง
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 80 ขอ 36
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 15,882,040 บาท

งบบุคลากร รวม 9,571,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,571,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,273,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 74,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง  และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง และอํานวยการทองถิ่น ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว
 652 
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน
 และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4,401,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 717,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
และเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่องประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 5,270,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 895,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 547,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง และคาตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น 
เปนไปตามกฏหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 2,760,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ และ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปน

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 102/166



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 1,615,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ 
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง  
ไมกวาด  เขง  ผาปูโตะ ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ํา
จานรอง ถาด  กระติกน้ํารอน  ถังขยะ น้ํายาลางหองน้ํา 
น้ํายาลางจาน  กระดาษชําระ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ  
ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก 
กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  จอบ  เสียม  ขวาน  
ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน 
กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน แอลกอฮอล์ น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ สําลี
และผาพันแผล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยาคุมกําเนิดสุนัข
และแมว น้ํายาเคมีป้องกันโรคตางๆ น้ํายาตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารปนเปื้อน  ในอาหาร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ป้ายไวนิล เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ 
เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเทา รองเทา 
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ถุงมือ ผาปิดจมูก เสื้อกันฝน 
เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง)

จํานวน 400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 640,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
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งานโรงพยาบาล รวม 324,710 บาท
งบบุคลากร รวม 299,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 299,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

งบดําเนินงาน รวม 25,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,190 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,190 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,169,930 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

งบดําเนินงาน รวม 814,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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ค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติด (Re-X-Ray) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคนหาผูเกี่ยวของ
กับยาเสพติด (Re-X-Ray)  โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 70  ขอ 1  

โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางนาอยู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ 
ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางนาอยู  โดยมีคาใชจายใน
โครงการประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุในการจัดอบรม คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
โครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 71  ขอ 6  
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โครงการคืนคนดีสูสังคม บําบัดพื้นฟูผูติดยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคืนคนดีสูสังคม 
บําบัดฟื้นฟูผูติดยาเสพติด  โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 71  ขอ 7

โครงการชุมชนเขมแข็งตานภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชน
เขมแข็งตานภัยยาเสพติด โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุในการจัดอบรม 
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 70  ขอ 2  
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โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสูแผนดินเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่า
คืนธรรมชาติสูแผนดินเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีคาใชจาย
ในโครงการประกอบดวย คาจัดซื้อตนไม พันธุ์ไม 
คาปุ๋ยคอก(สําหรับรองกนหลุม) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใชในโครงการ  
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
แกไข ฉบับที่ 1 หนา 11-12 ขอ 1  
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา "ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี"

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร”ี  โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุในการจัดอบรม คาวัคซีน 
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 71  ขอ 5  

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 112/166



โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหนวยกูชีพสูมาตรฐาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
เสริมศักยภาพของหนวยกูชีพสูมาตรฐาน 
โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวิทยากรกลุม คาวัสดุและเวชภัณฑ์ในการชวยเหลือ
ผูป่วย/ผูบาดเจ็บ คาวัสดุในการจัดอบรม คาป้ายโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 70  ขอ 4  

โครงการเยาวชนยุคใหมไมเกี่ยวของยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนยุคใหม
ไมเกี่ยวของยาเสพติด โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวิทยากรกลุม คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
แกไข ฉบับที่ 1 หนา 8  ขอ 1  
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โครงการอบรมสรางอาชีพผูผานการบําบัดยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
สรางอาชีพผูผานการบําบัดยาเสพติด  โดยมีคาใชจาย
ในโครงการประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 71  ขอ 8  

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลกเพื่อชุมชน (อถล.) จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษ์โลกเพื่อชุมชน (อถล.) โดยมีคาใชจาย
ในโครงการประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 6   ขอ 1  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,706,630 บาท

งบบุคลากร รวม 2,986,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,986,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,196,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 115/166



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 696,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 693,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 528,740 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 242,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 64,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ และ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ 
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน 
กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ป้ายไวนิล เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 120/166



งบลงทุน รวม 26,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,450 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 2,950 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน  1 เครื่อง 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:08 หนา : 121/166



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเด็กรุนใหม ใสใจธรรมะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเด็กรุนใหม
ใสใจธรรมะ โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 81  ขอ 3 
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โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสํานึกพัฒนาชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเด็กและเยาวชน
จิตอาสาสํานึกพัฒนาชุมชน โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาอาหารวางและครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ 
คาวิทยากร คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 11  ขอ 2

โครงการสงเสริม พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม 
พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย คาอาหารวางและ
ครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ คาวิทยากร คายานพาหนะ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 10  ขอ 1
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ "ธรรมะกับผูสูงวัยใสใจสุขภาพ" จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ “ธรรมะกับผูสูงวัยใสใจสุขภาพ” โดยมีคาใชจาย
ในโครงการประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร คายานพาหนะ คาที่พัก 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 81  ขอ 4  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อดําเนินการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ใหแกหมูบานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง    
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 91  ขอ 1
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งานสวนสาธารณะ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน พันธุ์พืช  ปุ๋ย  
วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผาใบหรือ
ผาพลาสติก ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หนา 11  ขอ 3
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โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 84  ขอ 2  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด  โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาวัสดุและอุปกรณ์ คาตอบแทนเจาหนาที่และคณะกรรมการ 
คาของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาชุดกีฬา  
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 5 ขอ 1  
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬาประชาชน  โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาวัสดุและอุปกรณ์ คาตอบแทนเจาหนาที่และคณะกรรมการ 
คาของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาชุดกีฬา  
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แกไข ฉบับที่ 1 หนา 10  ขอ 2  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบวงสรวงทานทาวสุรนารี (ยาโม) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบวงสรวง
ทานทาวสุรนารี (ยาโม) โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 7  ขอ 2 

โครงการถนนวัฒนธรรม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนวัฒนธรรม 
โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมานิทรรศการ คามหรสพ/การแสดง 
และคาใชจายในการประชาสัมพันธ์งาน คารับรอง  
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
แกไข ฉบับที่ 1 หนา 9  ขอ 4  
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โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาป้ายไวนิลโครงการ ตนเทียน
แกะสลักลาย ฐานตั้งตนเทียน เครื่องไทยธรรม  
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 79  ขอ 3  

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสําคัญทาง
ศาสนา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสําคัญทางศาสนา 
โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย คาป้ายไวนิลโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร เครื่องไทยธรรม 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หนา 7  ขอ 1
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง โดยมีคาใชจายในโครงการ
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ 
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมานิทรรศการ 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คามหรสพ/การแสดง 
และคาใชจายในการประชาสัมพันธ์งาน คารับรอง คาวัสดุ
และอุปกรณ์ คาจัดทําป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 79  ขอ 4  
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมานิทรรศการ 
คามหรสพ/การแสดง และคาใชจายในการประชาสัมพันธ์งาน 
คารับรอง  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
โครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนา 79  ขอ 2  

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนโครงการบูรณะและขยายเมรุเผาศพปลอดมลพิษ วัดหนองไผ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบูรณะและขยายเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ วัดหนองไผ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 7  ขอ 3  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ํา จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศกาล
ดนตรีริมน้ํา โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ คามหรสพ/
การแสดง และคาใชจายในการประชาสัมพันธ์งาน 
คารับรอง คาวัสดุและอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 8 ขอ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,091,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,878,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,878,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,707,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง   
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับกลาง และอํานวยการทองถิ่น ระดับตน
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)

งบดําเนินงาน รวม 4,027,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 412,420 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 214,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ และ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ อปท. 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 

โครงการทําผังเมืองเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จํานวน 100,000 บาท

 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดทําโครงการ
ผังเมืองเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  เชน คาจาง คาวัสดุ  
อุปกรณ์  คาครุภัณฑ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเปน
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/
ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 26  ขอ 41 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 2,690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด กาว แลคซีน ลวดเสียบ 
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ  
ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก 
กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  จอบ  เสียม  ขวาน  
ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน 
กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ 
เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเทา รองเทา 
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ถุงมือ ผาปิดจมูก เสื้อกันฝน 
เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 186,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขา C จํานวน 1 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

โตะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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ครุภัณฑ์กอสราง

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 แรงมา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 แรงมา  
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 28 ขอ 2  

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 แรงมา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 แรงมา  
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนา 28  ขอ 1 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz 
จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช หนวยความจํา
แยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
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ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk TanK Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer , Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(lnk TanK Printer)  จากโรงงานผูผลิต     
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)       
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)       
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดํา-สี) ได        
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตนโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง    หรือสาารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 17,491,470 บาท
งบบุคลากร รวม 5,757,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,757,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,478,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,892,620 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 385,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 898,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 898,210 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 755,310 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 38,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

งบลงทุน รวม 10,836,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,836,200 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารโรงซอม ภายในเขตสํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตอเติมอาคารโรงซอม 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตรพรอมจัดทําและ
ติดตั้งป้ายโครงการฯจํานวน  1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 25  ขอ 37  
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โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซม ตกแตงสํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงตอเติมซอมแซม 
ตกแตงสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง ขนาดพื้นที่
รวม 586 ตารางเมตรและปรับปรุงซอมแซมรางน้ําฝน 
สวนเชื่อมตัวอาคารเดิมความยาวรวม 28 เมตร 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 25  ขอ 38  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัย
มงคล บานหนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กวาง 4.00  เมตร  
ยาว 205.00  เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 820.00 ตารางเมตร  พรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 18  ขอ 17  
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ
หวาน ชวงที่ 3 บานหนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กวาง 4.00  เมตร  
ยาว 135.00  เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 540.00 ตารางเมตร  พรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 17  ขอ 15  

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม 
ชวงที่ 2 บานหนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กวาง 4.00  เมตร  
ยาว 100.00  เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร  พรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 17  ขอ 14  
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขาง
บานเลขที่ 1056 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 210.00 ตารางเมตร  พรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 14  ขอ 7  

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขาง
บานเลขที่ 1086 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร
ความยาว 61.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 183.00 ตารางเมตรพรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 15  ขอ 9  
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยขางบานเลขที่ 508 บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 150.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตรพรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 12  ขอ 3  

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบริเวณตลาด กรซย. บานคายสุรธรรมพิทักษ์ หมูที่ 9 ตําบลโพธิ์
กลาง

จํานวน 226,200 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสราง 
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 
15.00 ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 
241.50 ตารางเมตร 
ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 
120.00 ตารางเมตร พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ
จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 4  ขอ 7  
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โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางราน
ยาโย บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 220.00 ตารางเมตร พรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 15  ขอ 8  

โครงการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก 
ซอยขางบานเลขที่ 828 บานหนองปรือ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ความยาว  80.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน  1  ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 12 ขอ 1  

โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต บริเวณสระน้ําหนองไผ บาน
หนองไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางฝายน้ําลน ขนาดกวาง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หนา 3  ขอ 6  
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โครงการกอสรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา 
บริเวณบานเลขที่ 379 ถึงซอยหนองพุดซา 12 บานหนองพุดซา หมูที่ 
 5 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ระยะทาง 
160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมบอพักน้ํา 
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯจํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 23  ขอ 30 

โครงการกอสรางรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปิด บริเวณ
ศรีโพธิ์กลาง ซอย 14 บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก และวางทอระบายน้ําขนาดกวางภายในราง 
0.40 เมตร ยาว 157.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา  20  ขอ 22  

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:09 หนา : 157/166



โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา 
สายทางหมูบานประวรรดา บานหนองไผพัฒนา ซอย 6 หมูที่ 10 
ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา ขนาดภายในกวาง 0.40 เมตร 
ยาว 108.00 เมตร ลึกเฉลีย 0.50  เมตร พรอมบอพักน้ํา 
พรอมจัดทําและติดตั้งป้าย  โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 23  ขอ 32  

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปิด และ
บอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ําเดิม บริเวณหนา
บานเลขที่ 488 ถึงบานเลขที่ 402 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปิด และบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตรยาว  150.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50  เมตรพรอมบอพักน้ํา 9 บอ พรอมจัดทําและติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา  21  ขอ 25  
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา 
บริเวณขางบานเลขที่ 759 บานหนองปรือ หมูที่ 1  ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง  0.40  เมตรระยะทาง 150.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรพรอมบอพักน้ํา จัดทําและติดตั้ง
ป้ายโครงการฯจํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา  18  ขอ 18  

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา
บริเวณซอยขางบานเลขที่ 681 บานหนองปรือ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์
กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ําขนาดกวางภายใน 0.40  เมตร
ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรพรอมบอพักน้ํา 
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ  จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 18  ขอ 19 
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โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงขามตลาด ช. 
ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29 บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์กลาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร  
ยาว 132.00เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 660.00 ตารางเมตร  
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 15  ขอ 10  

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา สายทางถนนเฉลิม
พระเกียรติ 
ซอย 10 (หมูบานสถิตยนต์วิลเลจ) บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางวางทอระบายน้ํา
ขนาดกวาง  0.60  เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร  
พรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมจัดทําและติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จํานวน  1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 21  ขอ 26  
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โครงการกอสรางศาลารอรถประจําทางภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์
กลาง

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางศาลารอรถประจําทาง
ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  จํานวน  4 จุด
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน  1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 24  ขอ 34  

โครงการกอสรางอาคารเก็บเอกสาร ภายในเขตสํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง บานหนองพลวงมะนาว หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางอาคาร
เก็บเอกสาร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พรอมจัดทํา
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน  1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 24  ขอ 36  

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวไรสายภายในตําบลโพธิ์กลาง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงหอกระจายขาวไรสาย
ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 27  ขอ 43
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกหนองไผ  ถึงสะพาน (ทางไปสนาม
กอล์ฟเสือปาร์ค) บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 1,240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวรวมไมนอยกวา 335.00 เมตร พรอมจัดทําและ
ติดตั้งป้ายโครงการฯ  จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 19  ขอ 21  

โครงการสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย
ยอดสุรินทร์ บานหนองปรือ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร
ความยาว  120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 360.00 ตารางเมตร
พรอมจัดทําและติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน  1 ป้าย  
(รายละเอียดกอสรางตามแบบที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลางกําหนด)  
เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 12  ขอ 2  

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) 
เปนไดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 040502/ว110 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 939,700 บาท

งบบุคลากร รวม 711,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 711,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 419,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก. อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 16 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 228,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 58,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีคาใชจายในโครงการประกอบดวย 
คาจัดซื้อตนไม พันธุ์ไม คาปุ๋ยคอก(สําหรับรองกนหลุม) 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใชในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ในการเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทอง พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
แกไขครั้งที่ 1 หนา 11-12 ขอ 1  
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,568,110

คาชําระดอกเบี้ย 163,220

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 23,968,500

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,462,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,160,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

120,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

650,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

756,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,568,110

คาชําระดอกเบี้ย 163,220

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 23,968,500

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,462,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,160,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

120,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

650,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

756,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

12,429,620 863,900 1,849,120 4,928,520 2,196,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

273,200 74,640

เงินประจําตําแหนง 315,200 18,000 60,000 103,200 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,815,260 1,072,000 621,480 4,401,960 696,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

302,840 91,000 36,000 717,960 33,420

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,794,620 182,100 205,890 602,000 242,340
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

3,186,480 419,400 25,873,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 415,040

เงินประจําตําแหนง 103,200 659,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,892,620 280,100 15,780,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

385,680 12,000 1,578,900

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

970,130 58,600 4,055,680
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 220,000

คาเชาบาน 1,164,000 96,000 60,000 120,000 222,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

50,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

340,000 8,400 64,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 956,000 20,000 2,200,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

99,020 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

94,000 20,000 20,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

96,000 30,000 40,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 310,000

คาเชาบาน 252,000 60,000 1,974,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

50,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

48,500 9,600 470,900

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 300,000 3,486,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 139,020

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 164,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 191,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  พระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ  พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว (28 
กรกฏาคม)  และจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (12 
สิงหาคม)

500,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

30,000

โครงการจัดงานวันชาติ 
(5 ธันวาคม)

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล (24 เมษายน)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  พระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ  พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว (28 
กรกฏาคม)  และจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (12 
สิงหาคม)

500,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

30,000

โครงการจัดงานวันชาติ 
(5 ธันวาคม)

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล (24 เมษายน)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (2 เมษายน)

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

50,000

โครงการประชาคม
ชุมชนเมือง

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

30,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูแกคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง
และผูปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ

30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการและ
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (2 เมษายน)

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

50,000

โครงการประชาคม
ชุมชนเมือง

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

30,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูแกคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง
และผูปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ

30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการและ
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง

50,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 
(18 มีนาคม)

5,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 310,000 10,000 500,000 20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

40,000

โครงการฝึกอบรมงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการฝึกอบรมงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง

50,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 
(18 มีนาคม)

5,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 1,340,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

40,000

โครงการฝึกอบรมงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการฝึกอบรมงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

20,000

โครงการเรียนรูสู
ภูมิปัญญาทองถิ่นไทย

5,000

โครงการวันปฐมนิเทศผู
ปกครอง

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

509,000

โครงการคนหาผูเกี่ยว
ของกับยาเสพติด (Re-
X-Ray)

5,000

โครงการคัดแยกขยะ 
ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์
กลางนาอยู

30,000

โครงการคืนคนดีสูสังคม 
บําบัดพื้นฟูผูติดยาเสพ
ติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

20,000

โครงการเรียนรูสู
ภูมิปัญญาทองถิ่นไทย

5,000

โครงการวันปฐมนิเทศผู
ปกครอง

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

509,000

โครงการคนหาผูเกี่ยว
ของกับยาเสพติด (Re-
X-Ray)

5,000

โครงการคัดแยกขยะ 
ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์
กลางนาอยู

30,000

โครงการคืนคนดีสูสังคม 
บําบัดพื้นฟูผูติดยาเสพ
ติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนเขมแข็ง
ตานภัยยาเสพติด

20,000

โครงการปลูกป่าคืน
ธรรมชาติสูแผนดินเฉลิม
พระเกียรติ

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
"ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี"

120,000

โครงการพัฒนาเสริม
ศักยภาพของหนวยกูชีพ
สูมาตรฐาน

40,000

โครงการเยาวชนยุคใหม
ไมเกี่ยวของยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนเขมแข็ง
ตานภัยยาเสพติด

20,000

โครงการปลูกป่าคืน
ธรรมชาติสูแผนดินเฉลิม
พระเกียรติ

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
"ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี"

120,000

โครงการพัฒนาเสริม
ศักยภาพของหนวยกูชีพ
สูมาตรฐาน

40,000

โครงการเยาวชนยุคใหม
ไมเกี่ยวของยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสราง
อาชีพผูผานการบําบัด
ยาเสพติด

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษ์โลกเพื่อ
ชุมชน (อถล.)

500,000

โครงการเด็กรุนใหม ใส
ใจธรรมะ

10,000

โครงการเด็กและ
เยาวชนจิตอาสาสํานึก
พัฒนาชุมชน

10,000

โครงการสงเสริม พัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ 
"ธรรมะกับผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพ"

200,000

โครงการฝึกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตร์พระราชา

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสราง
อาชีพผูผานการบําบัด
ยาเสพติด

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษ์โลกเพื่อ
ชุมชน (อถล.)

500,000

โครงการเด็กรุนใหม ใส
ใจธรรมะ

10,000

โครงการเด็กและ
เยาวชนจิตอาสาสํานึก
พัฒนาชุมชน

10,000

โครงการสงเสริม พัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ 
"ธรรมะกับผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพ"

200,000

โครงการฝึกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตร์พระราชา

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน

โครงการจัดงานบวง
สรวงทานทาวสุรนารี 
(ยาโม)

โครงการถนนวัฒนธรรม

โครงการเทศกาลดนตรี
ริมน้ํา

โครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในเทศกาลวัน
สําคัญทางศาสนา

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการทําผังเมือง
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด

100,000 100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน

150,000 150,000

โครงการจัดงานบวง
สรวงทานทาวสุรนารี 
(ยาโม)

100,000 100,000

โครงการถนนวัฒนธรรม 300,000 300,000

โครงการเทศกาลดนตรี
ริมน้ํา

240,000 240,000

โครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา

30,000 30,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในเทศกาลวัน
สําคัญทางศาสนา

30,000 30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

400,000 400,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

200,000 200,000

โครงการทําผังเมือง
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

100,000 100,000

โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 345,000 30,000 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 100,000 3,037,600 200,000

วัสดุกอสราง 50,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 200,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 370,000 1,000,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 10,000 10,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 227,400 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 76,500

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 500,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 9,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง 32,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 505,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000 1,020,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,337,600

วัสดุกอสราง 1,000,000 1,060,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000 470,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000 1,810,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 337,400

วัสดุเครื่องดับเพลิง 76,500

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการเกษตร 410,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 510,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

49,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง 32,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 22/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เกาอี้ทํางาน ขา C 17,500 2,500

เกาอี้สํานักงาน 9,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

55,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู

139,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

151,600

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 
บานเปิด

27,500

โตะทํางาน ระดับ 3-6 8,000

โตะทํางานเหล็ก 10,000 5,000

โตะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

20,000

โตะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
พิมพ์

20,000

โตะวางเครื่องพิมพ์ 12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เกาอี้ทํางาน ขา C 2,500 22,500

เกาอี้สํานักงาน 9,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

55,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู

139,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

151,600

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 
บานเปิด

27,500

โตะทํางาน ระดับ 3-6 8,000

โตะทํางานเหล็ก 5,000 20,000

โตะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

20,000

โตะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
พิมพ์

20,000

โตะวางเครื่องพิมพ์ 12,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 24/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 
นิ้ว

9,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบ
บัตรประจําตัวประชาชน

20,400

ชุดฉากหลังประกอบ
การถายรูป

8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

132,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

51,000 17,000

เครื่องพิมพ์ แบบ 
Multifuncion เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

30,000

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 
(High Speed Printer)

400,000

เครื่องพิมพ์บัตรประจํา
ตัวประชาชน (ID Card 
Printer)

270,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 25/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 
นิ้ว

9,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบ
บัตรประจําตัวประชาชน

20,400

ชุดฉากหลังประกอบ
การถายรูป

8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

132,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

68,000

เครื่องพิมพ์ แบบ 
Multifuncion เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

30,000

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 
(High Speed Printer)

400,000

เครื่องพิมพ์บัตรประจํา
ตัวประชาชน (ID Card 
Printer)

270,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 26/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

45,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

10,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบาน 
(PASSBOOK Printer)

130,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 2 kVA

33,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3 kVA

32,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

35,000 2,500 2,500

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุค

22,800

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 27/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

45,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

10,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบาน 
(PASSBOOK Printer)

130,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 2 kVA

33,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3 kVA

32,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

10,000 50,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุค

22,800

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 28/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1

48,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชองแบบที่ 2

36,000

อุปกรณ์จัดเก็บและอาน
ลายพิมพ์นิ้วมือ

17,500

อุปกรณ์อานเขียนบัตร
สมาร์ทการ์ด และจัด
เก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง 
Chip

4,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

6,300

ตูเก็บชุดดับเพลิง 18,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอ 2 
นิ้ว พรอมสายสงน้ําและ
สายดูดน้ํา

39,000

ติดตั้งกลองวงจรปิด  
CCTV  ภายในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

500,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:51 หนา : 29/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1

48,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชองแบบที่ 2

36,000

อุปกรณ์จัดเก็บและอาน
ลายพิมพ์นิ้วมือ

17,500

อุปกรณ์อานเขียนบัตร
สมาร์ทการ์ด และจัด
เก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง 
Chip

4,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

6,300

ตูเก็บชุดดับเพลิง 18,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอ 2 
นิ้ว พรอมสายสงน้ําและ
สายดูดน้ํา

39,000

ติดตั้งกลองวงจรปิด  
CCTV  ภายในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

500,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

หองเรียนสงเสริมทักษะ
การเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

500,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

46,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (20 
หนา/นาที)

10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง)

400,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

หองเรียนสงเสริมทักษะ
การเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

500,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

92,000 138,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (20 
หนา/นาที)

10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง)

400,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 32/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องบันทึกเสียง 2,950

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,000

ครุภัณฑ์กอสราง

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 
แรงมา

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 
แรงมา

เครื่องพิมพ์แบบ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคาร
โรงซอม ภายในเขต
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 33/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องบันทึกเสียง 2,950

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,000

ครุภัณฑ์กอสราง

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 
แรงมา

18,000 18,000

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 
แรงมา

45,000 45,000

เครื่องพิมพ์แบบ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

6,300 6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคาร
โรงซอม ภายในเขต
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

300,000 300,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 34/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมซอมแซม ตกแตง
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชัย
มงคล บานหนองไผ
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไผหวาน 
ชวงที่ 3 บานหนองไผ
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม 
ชวงที่ 2 บานหนองไผ
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 35/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมซอมแซม ตกแตง
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

800,000 800,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชัย
มงคล บานหนองไผ
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

500,000 500,000

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไผหวาน 
ชวงที่ 3 บานหนองไผ
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

350,000 350,000

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม 
ชวงที่ 2 บานหนองไผ
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

260,000 260,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 36/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางขาง
บานเลขที่ 1056 บาน
หนองพลวงมะนาว หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางขาง
บานเลขที่ 1086 บาน
หนองพลวงมะนาว หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอย
ขางบานเลขที่ 508 บาน
หนองไผ หมูที่ 2 ตําบล
โพธิ์กลาง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ทางบริเวณตลาด กรซย. 
บานคายสุรธรรมพิทักษ์ 
หมูที่ 9 ตําบลโพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 37/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางขาง
บานเลขที่ 1056 บาน
หนองพลวงมะนาว หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

140,000 140,000

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางขาง
บานเลขที่ 1086 บาน
หนองพลวงมะนาว หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์กลาง

120,000 120,000

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอย
ขางบานเลขที่ 508 บาน
หนองไผ หมูที่ 2 ตําบล
โพธิ์กลาง

390,000 390,000

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ทางบริเวณตลาด กรซย. 
บานคายสุรธรรมพิทักษ์ 
หมูที่ 9 ตําบลโพธิ์กลาง

226,200 226,200

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 38/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางราน
ยาโย บานหนองพลวง
มะนาว หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์กลาง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก 
ซอยขางบานเลขที่ 828 
บานหนองปรือ หมูที่ 1 
ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางฝายน้ํา
ลนคอนกรีต บริเวณสระ
น้ําหนองไผ บานหนอง
ไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์
กลาง

โครงการกอสรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมบอพักน้ํา บริเวณ
บานเลขที่ 379 ถึงซอย
หนองพุดซา 12 บาน
หนองพุดซา หมูที่  5 
ตําบลโพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 39/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางราน
ยาโย บานหนองพลวง
มะนาว หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์กลาง

150,000 150,000

โครงการกอสรางถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก 
ซอยขางบานเลขที่ 828 
บานหนองปรือ หมูที่ 1 
ตําบลโพธิ์กลาง

260,000 260,000

โครงการกอสรางฝายน้ํา
ลนคอนกรีต บริเวณสระ
น้ําหนองไผ บานหนอง
ไผ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์
กลาง

500,000 500,000

โครงการกอสรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมบอพักน้ํา บริเวณ
บานเลขที่ 379 ถึงซอย
หนองพุดซา 12 บาน
หนองพุดซา หมูที่  5 
ตําบลโพธิ์กลาง

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 40/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปิด 
บริเวณศรีโพธิ์กลาง 
ซอย 14 บานหนองไผ 
หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักน้ํา 
สายทางหมูบานประวรร
ดา บานหนองไผพัฒนา 
ซอย 6 หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปิด และ
บอพักน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมรางระบาย
น้ําเดิม บริเวณหนาบาน
เลขที่ 488 ถึงบานเลขที่ 
402 บานหนองพลวง
มะนาว หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 41/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปิด 
บริเวณศรีโพธิ์กลาง 
ซอย 14 บานหนองไผ 
หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

500,000 500,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักน้ํา 
สายทางหมูบานประวรร
ดา บานหนองไผพัฒนา 
ซอย 6 หมูที่ 10 ตําบล
โพธิ์กลาง

400,000 400,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปิด และ
บอพักน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมรางระบาย
น้ําเดิม บริเวณหนาบาน
เลขที่ 488 ถึงบานเลขที่ 
402 บานหนองพลวง
มะนาว หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์กลาง

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 42/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักน้ํา 
บริเวณขางบานเลขที่ 
759 บานหนองปรือ หมู
ที่ 1  ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักน้ํา
บริเวณซอยขางบานเลข
ที่ 681 บานหนองปรือ 
หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตรงขามตลาด ช. 
ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง 
ซอย 29 บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 43/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักน้ํา 
บริเวณขางบานเลขที่ 
759 บานหนองปรือ หมู
ที่ 1  ตําบลโพธิ์กลาง

500,000 500,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักน้ํา
บริเวณซอยขางบานเลข
ที่ 681 บานหนองปรือ 
หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

500,000 500,000

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตรงขามตลาด ช. 
ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง 
ซอย 29 บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

300,000 300,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 44/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
น้ํา สายทางถนนเฉลิม
พระเกียรติ 
ซอย 10 (หมูบานสถิต
ยนต์วิลเลจ) บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการกอสรางศาลา
รอรถประจําทางภายใน
เขตเทศบาลตําบลโพธิ์
กลาง

โครงการกอสรางอาคาร
เก็บเอกสาร ภายในเขต
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการปรับปรุง
หอกระจายขาวไรสาย
ภายในตําบลโพธิ์กลาง

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 45/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
น้ํา สายทางถนนเฉลิม
พระเกียรติ 
ซอย 10 (หมูบานสถิต
ยนต์วิลเลจ) บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

500,000 500,000

โครงการกอสรางศาลา
รอรถประจําทางภายใน
เขตเทศบาลตําบลโพธิ์
กลาง

600,000 600,000

โครงการกอสรางอาคาร
เก็บเอกสาร ภายในเขต
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์กลาง บานหนอง
พลวงมะนาว หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์กลาง

500,000 500,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายขาวไรสาย
ภายในตําบลโพธิ์กลาง

150,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 46/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสี่แยก
หนองไผ  ถึงสะพาน 
(ทางไปสนามกอล์ฟเสือ
ปาร์ค) บานหนองไผ หมู
ที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

โครงการสรางถนนแบบ
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอยยอด
สุรินทร์ บานหนองปรือ 
หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงสํานัก
ทะเบียนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา

100,000

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม โรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

30,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 47/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสี่แยก
หนองไผ  ถึงสะพาน 
(ทางไปสนามกอล์ฟเสือ
ปาร์ค) บานหนองไผ หมู
ที่ 2 ตําบลโพธิ์กลาง

1,240,000 1,240,000

โครงการสรางถนนแบบ
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอยยอด
สุรินทร์ บานหนองปรือ 
หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง

230,000 230,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

420,000 420,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงสํานัก
ทะเบียนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา

100,000

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม โรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

30,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 48/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

100,000

เงินอุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาวตานยา
เสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์

30,000

เงินอุดหนุนโครงการสง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรงเรียน
บานหนองพลวง

50,000

เงินอุดหนุนโครงการสง
เสริมและพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมอันพึง
ประสงค์ โรงเรียนสุ
รธรรมพิทักษ์

100,000

เงินอุดหนุนโครงการให
ความรูเพื่อสงเสริม
สุขภาพโรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

40,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 49/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

100,000

เงินอุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาวตานยา
เสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์

30,000

เงินอุดหนุนโครงการสง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรงเรียน
บานหนองพลวง

50,000

เงินอุดหนุนโครงการสง
เสริมและพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมอันพึง
ประสงค์ โรงเรียนสุ
รธรรมพิทักษ์

100,000

เงินอุดหนุนโครงการให
ความรูเพื่อสงเสริม
สุขภาพโรงเรียนเสนา
นุเคราะห์

40,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 50/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนโรงเรียนสี
ขาวตานยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนบาน
หนองพลวง

50,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน

8,568,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

640,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

500,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนโครงการบูรณะ
และขยายเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ วัดหนอง
ไผ

รวม 35,077,230 30,948,360 3,443,900 16,254,190 17,376,680 3,946,630 900,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 51/52



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนโรงเรียนสี
ขาวตานยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนบาน
หนองพลวง

50,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน

8,568,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

640,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

500,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนโครงการบูรณะ
และขยายเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ วัดหนอง
ไผ

500,000 500,000

รวม 2,070,000 23,583,310 939,700 134,600,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565  10:22:52 หนา : 52/52



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 5,260,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 5,260,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 4,530,000 บาท

คาบริการประจําเดือน จํานวน 370,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากทอธาร จํานวน 130,000 บาท

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จํานวน 150,000 บาท

ดอกเบี้ย รวม 70,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 70,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  5,260,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 157,800 บาท

งบกลาง รวม 157,800 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 157,800 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 157,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3 
ของรายได้ประจําปตามงบประมาณทั่วไป โดยไม่ต้องนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณ  
เปนไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และ ที่ มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2561

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 4,446,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 945,200 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 865,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินกิจการให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าซ่อมไฟฟาโรงสูบน้ําประปา ค่าเปลี่ยนถ่าย
ถังกรองน้ํา ปะยางรถ และจ่ายเปนค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 1,301,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กาว แลคซีน 
ลวดเสียบ แฟม ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา  
ปลั๊กไฟฟา  สวิตช์ไฟฟา  หลอดไฟฟา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 575,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  
ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต์ 
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  
เสียม  ขวาน  ท่อน้ําบาดาล  ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก 
หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่าน 
ก๊าส  แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มาตรวัดน้ํา มิเตอร์น้ํา 
คลอรีน สารส้ม ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,200,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟาโรงสูบน้ําประปา 
และค่ากระแสไฟฟาสูบน้ําเข้าสระเก็บน้ําดิบ 
สําหรับการผลิตน้ําประปาเทศบาล ฯลฯ

งบลงทุน  เป็นเงิน 656,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 606,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 601,500 บาท
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   - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง   ราคา 86,500 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง 
สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จํานวน 5 เครื่องๆ ละ   
17,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟา
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ
ประมาณ 45 ฟุต
5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์
ไฟฟาต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

    -  เครื่องสูบน้ําแบบบาดาล   ราคา 90,000 บาท      
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบบาดาล  

ขนาด 3 แรงม้า แรงดันไฟฟา 220 โวลต์  
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

    -  ถังกรองสนิมเหล็กสําเร็จรูปทรงกระบอก 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ราคา 425,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสําเร็จรูปทรงกระบอก 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 85,000 บาท 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4,500 บาท

  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 1 ราคา 4,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 040502/
ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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