
เทศบัญญตัิเทศบัญญตัิ  

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พพ..ศศ..  22555588  

  

  
  

  

ของของ  

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมาอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  

  



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

ประมาณการายรับรวมทั้งสิ้น               41,500,000  บาท    แยกเป็น 
                         รายได้ที่จัดเก็บเอง   

 

หมวดภาษีอากร รวม 4,410,000 บาท 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 4,000,000 บาท 
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 70,000 บาท 
ภาษีป้าย จ านวน 340,000 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 804,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 610,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จ านวน 0 บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 5,000 บาท 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท 
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 40,000 บาท 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 95,000 บาท 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 15,000 บาท 

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 30,000 บาท 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 3,000 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท 
ดอกเบี้ย จ านวน 500,000 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,000 บาท 
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 150,000 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 100,000 บาท 
 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,536,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,500,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,000,000 บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 220,000 บาท 
ภาษีสุรา จ านวน 1,600,000 บาท 
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,500,000 บาท 



 
   

 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 65,000 บาท 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 150,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 5,500,000 บาท 
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,000,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  จ านวน 12,000,000 บาท 

    
 

 

 
  



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

  บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ     จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ อีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้นในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารของเทศบาล
ต าบลบา้นโพธ์ิ    จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลงั 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะการเงินดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  16,129,398.46  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  4,858,189.54  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  3,706,819.85  บาท 
 1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน     -    โครงการ  รวม     -   บาท 
 1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั  จ านวน      -    โครงการ  รวม     -     บาท 
    1.2 เงินกูค้งคา้ง   -         บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 
    (1) รายรับจริงทั้งส้ิน  18,974,412.57  บาท  ประกอบดว้ย 

หมวดภาษีอากร  50,777.16   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  209,623.00   บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น  121,029.58  บาท 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์    - บาท 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็   59,206.00  บาท 
หมวดรายไดจ้ากทุน   - บาท 
หมวดภาษีจดัสรร  11,142,823.83   บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  7,390,953.00  บาท 

    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์ 8,157,588.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 17,095,104.85 บาท  ประกอบดว้ย 

งบกลาง   693,995.00 บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 6,326,385.00 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,461,717.85 บาท 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 4,078,941.81 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  20,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  1,514,065.19 บาท 

 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์                   7,817,488.00   บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี จ านวน                 -             บาท 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา    จงัหวดันครราชสีมา 
 

2.1  รายรับ  

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จดัเกบ็     

   หมวดภาษีอากร 50,777.16 49,870.00 52,800.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 209,623.00 30,220.00 80,450.00 
   หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 121,029.58 60,000.00 130,000.00 

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 
   หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 59,206.00 31,220.00 61,000.00 
   หมวดรายไดจ้ากทุน - - - 

  รวมจดัเกบ็รายได้ 440,635.74 171,310.00 324,250.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

   หมวดภาษีจดัสรร 11,142,823.83 12,450,710.00 13,437,750.00 
 รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

11,142,823.83 12,450,710.00 13,437,750.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  7,390,953.00 7,995,450.00 8,381,370.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ 7,390,953.00 7,995,450.00 8,381,370.00 

รวม 18,974,412.57 20,617,470.00 22,143,370.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา    จงัหวดันครราชสีมา 
 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

จ่ายจากงบประมาณ    

   งบกลาง 693,995.00 674,650.00 868,200.00 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ าและค่าจา้ง
ชัว่คราว) 

6,326,385.00 7,482,300.00 7,398,590.00 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และ
หมวดสาธารณูปโภค)    

4,461,717.85 5,816,350.00 6,418,280.00 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง)                          4,078,941.81 5,225,970.00 5,301,800.00 
   งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,514,065.19 1,398,200.00 2,136,500.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 17,095,104.85 20,617,470.00 22,143,370.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558     
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ    

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา 
 

 

ด้าน 

 
ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทัว่ไป  

         แผนงานบริหารงานทัว่ไป                   10,406,760.00 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 85,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

        แผนงานการศึกษา 4,656,040.00 
        แผนงานสาธารณสุข 410,000.00 
        แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 20,000.00 
        แผนงานเคหะและชุมชน 4,807,370.00 
        แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 90,000.00 
        แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 690,000.00 
ด้านเศรษฐกจิ  

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
        แผนงานการเกษตร 110,000.00 
        แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้านการด าเนินงานอืน่  

        แผนงานงบกลาง 868,200.00 
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 22,143,370.00 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา    จงัหวดันครราชสีมา 
 

แผนงานงบกลาง 

งาน 

งบ                              
งบกลาง 
00411 

รวม 

งบกลาง   

     งานงบกลาง 730,580.00 730,580.00 

     บ าเหน็จ/บ านาญ 137,620.00  137,620.00  

รวม 868,200.00 868,200.00 
 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งาน 

งบ                              
งานบริหารงานทัว่ไป 

00111 
งานบริหารงานคลงั 

00113 
รวม 

งบบุคลากร 5,174,520.00 1,264,590.00 6,439,110.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920.00 0.00 2,743,920.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,430,600.00 1,264,590.00 3,695,190.00 

งบด าเนินงาน 2,367,930.00 368,320.00 2,736,250.00 
     ค่าตอบแทน 919,330.00 237,620.00 1,156,950.00 
     ค่าใชส้อย 802,000.00 90,700.00 892,700.00 
     ค่าวสัดุ 395,000.00 40,000.00 435,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 251,600.00 0.00 251,600.00 
งบลงทุน 1,162,600.00 48,800.00 1,211,400.00 
     ค่าครุภณัฑ ์ 109,500.00 48,800.00 158,300.00 
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,053,100.00 0.00 1,053,100.00 
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 20,000.00 0.00 20,000.00 
     รายจ่ายอ่ืน 20,000.00 0.00 20,000.00 
งบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

     เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 
รวม 8,725,050.00 1,681,710.00 10,406,760.00 

 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 
 

งบ                              

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการ
รักษาความสงบภายใน 00121 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคภีัย 00123 รวม 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 
งบด าเนินงาน 0.00 85,000.00 85,000.00 
     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 
     ค่าใชส้อย 0.00 80,000.00 80,000.00 
     ค่าวสัดุ 0.00 5,000.00 5,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

     ค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 

     รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 
งบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

     เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 
รวม 0.00 85,000.00 85,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการศึกษา 

งาน 
 

งบ                             

งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา 

00211 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

00212 
รวม 

งบบุคลากร 360,000.00 0.00 360,000.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000.00 0.00 360,000.00 
งบด าเนินงาน 2,247,240.00 100,000.00 2347,240.00 
     ค่าตอบแทน 238,120.00 0.00 238,120.00 
     ค่าใชส้อย 923,580.00 100,000.00 1,023,580.00 
     ค่าวสัดุ 1,085,540.00 0.00 1,085,540.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 29,300.00 243,500.00 272,800.00 
     ค่าครุภณัฑ ์ 29,300.00 0.00 29,300.00 
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 243,500.00 243,500.00 
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 
    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

งบเงนิอุดหนุน 50,000.00 1,626,000.00 1,676,000.00 
     เงินอุดหนุน 50,000.00 1,626,000.00 1,676,000.00 

รวม 2,686,540.00 1,969,500.00 4,656,040.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข 

00221 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน่ 

00223 

รวม 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 
งบด าเนินงาน 100,000.00 200,000.00 300,000.00 
     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 

     ค่าใชส้อย 0.00 200,000.00 200,000.00 

     ค่าวสัดุ 100,000.00 0.00 100,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

     ค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 
งบเงนิอุดหนุน 0.00 110,000.00 110,000.00 
     เงินอุดหนุน 0.00 110,000.00 110,000.00 

รวม 100,000.00 310,000.00 410,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคม
สงเคราะห์ 

00231 
รวม 

งบบุคลากร 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 

งบด าเนินงาน 0.00 0.00 

     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 

     ค่าใชส้อย 0.00 0.00 

     ค่าวสัดุ 0.00 0.00 

     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 

     ค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 

งบเงนิอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 

     เงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 

รวม 20,000.00 20,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการ
เคหะและชุมชน 

00241 

งานไฟฟ้าถนน 
 

00242 
รวม 

งบบุคลากร 599,480.00 0.00 599,480.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 599,480.00 0.00 599,480.00 
งบด าเนินงาน 279,790.00 0.00 279,790.00 
     ค่าตอบแทน 172,200.00 0.00 172,200.00 
     ค่าใชส้อย 40,000.00 0.00 40,000.00 
     ค่าวสัดุ 67,590.00 0.00 67,590.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 16,500.00 3,801,100.00 3,817,600.00 
     ค่าครุภณัฑ ์ 16,500.00 0.00 16,500.00 
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 3,801,100.00 3,801,100.00 
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 

     รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

งบเงนิอุดหนุน 0.00 110,500.00 110,500.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 110,500.00 110,500.00 

รวม 895,770.00 3,911,600.00 4,807,370.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน 
 

งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

00252 
รวม 

งบบุคลากร 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 
งบด าเนินงาน 90,000.00 90,000.00 
     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 
     ค่าใชส้อย 90,000.00 90,000.00 
     ค่าวสัดุ 0.00 0.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 
งบลงทุน 0.00 0.00 

     ค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน  0.00 0.00 
งบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 
รวม 90,000.00 90,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

งาน 
 

งบ                              

งานกฬีาและนันทนาการ 
 

00262 

งานศาสนาและวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

00263 
รวม 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 

งบด าเนินงาน 130,000.00 400,000.00 530,000.00 
     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 

     ค่าใชส้อย 130,000.00 400,000.00 530,000.00 
     ค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

     ค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

งบเงนิอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 160,000.00 
    เงินอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 160,000.00 

รวม 210,000.00 480,000.00 690,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนงานการเกษตร 

งาน 
 

งบ                              

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

00321 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่า
ไม้ 

00322 

รวม 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 
งบด าเนินงาน 30,000.00 20,000.00 50,000.00 
     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 
     ค่าใชส้อย 30,000.00 20,000.00 50,000.00 
     ค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00 

     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

     ค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

งบเงนิอุดหนุน 60,000.00 0.00 60,000.00 
    เงินอุดหนุน 60,000.00 0.00 60,000.00 

รวม 90,000.00 20,000.00 110,000.00 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ   อ าเภอเมอืงนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา 
 

               โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติั
สภาเทศบาล  พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2546   จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลบา้นโพธ์ิ  และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา    

ขอ้ 1  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2557  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  เป็นจ านวนทั้งส้ิน  22,143,370.00  บาท  
ขอ้ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  เป็น

จ านวนรวมทั้งส้ิน  22,143,370.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทัว่ไป  

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป                   10,406,760.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 85,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

     แผนงานการศึกษา 4,656,040.00 
     แผนงานสาธารณสุข 410,000.00 
     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 20,000.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 4,807,370.00 
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 90,000.00 
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 690,000.00 
ด้านเศรษฐกจิ  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
     แผนงานการเกษตร 110,000.00 
     แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้านการด าเนินงานอืน่  

     แผนงานงบกลาง 868,200.00 
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 22,143,370.00 

 
 
 
 
 
 



ขอ้ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล 
งบ ยอดรวม 

  

รวมรายจ่าย 0.00 

 
ขอ้ 6  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลบา้นโพธ์ิ ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ขอ้ 7  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลบา้นโพธ์ิ  มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

           ประกาศ  ณ วนัท่ี          เดือนกนัยายน  พ.ศ.2557 
     
 

                                   (ลงนาม)       ชยัศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์ 
                                       (นายชยัศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ)์ 
                   นายกเทศมนตรีต าบลบา้นโพธ์ิ 
 

                       อนุมตั/ิ เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)   
   ( วา่ท่ี ร.ต. นิรันดร์  ดุจจานุทศัน)์ 

    นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวดันครราชสีมา 

รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดภาษีอากร       
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 9,063.00 11,805.00 13,545.00 14,034.00 -0.01 15,000.00 
     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 33,876.96 34,106.51 34,722.46 34,393.16 0.00 35,000.00 
     ภาษีป้าย 488.00 800.00 1,200.00 2,350.00 0.00 2,400.00 
     อากรการฆ่าสัตว ์ 722.00 666.00 490.00 -  400.00 

รวมหมวดภาษีอากร 44,149.96 47,377.51 49,957.46 50,777.16 -0.01 52,800.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละ
จ าหน่ายเน้ือสัตว ์

1,227.00 1,179.00 975.00 - -0.01 1,050.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั - - - - - - 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร (ค่าตรวจ
แบบแปลน) 

1,208.00 2,060.00 2,407.00 2,475.00 0.00 2,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลู  5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 



18 
 

 

รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

     ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก - - 375.00 - 0.00 - 
     ค่าปรับการผดิสัญญา 1,320.00 - 1,960.00 180,126.00 0.69 50,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

8,415.00 8,200.00 9,600.00 15,700.00 0.00 15,700.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 600.00 880.00 980.00 902.00 0.00 800.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ - - 890.00 420.00 0.00 400.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 17,770.00 22,319.00 27.187.00 209,623.00 0.68 80,450.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
     ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 25,370.55 78,695.02 55,847.80 121,029.58 -0.05 130,000.00 
     รายไดจ้ากทรัพยสิ์น - - - -  - 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 25,370.55 78,695.02 55,847.80 121,029.58 -0.05 130,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็       
     เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให ้ 10,000.00 - - - - - 
     ค่าขายแบบแปลน 16,500.00 91,800.00 22,200.00 48,000.00 -0.01 50,000.00 
     รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 78,094.50 7,755.00 9,020.00 11,206.00 0.00 11,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 104,594.50 99,555.00 31,220.00 59,206.00 -0.01 61,000.00 
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รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดภาษีจัดสรร       
     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,398,301.06 1,771,270.40 1,910,789.54 2,223,162.17 -0.85 2,385,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ (กระจาย
อ านาจ) 

4,151,127.56 5,557,602.75 5,073,971.31 5,628,552.69 -7.20 6,995,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 16,900.84 36,336.14 65,802.43 88,336.98 -0.06 100,000.00 
     ภาษีสุรา 747,257.87 835,408.76 904,077.94 986,284.25 -0.07 998,950.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,465,472.66 2,262,628.71 2,178,708.25 1,772,444.75 -3.81 2,495,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 34,392.25 52,858.79 73,867.13 42,481.97 -0.01 44,500.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     49,953.83 42,042.67 49,552.41 72,072.78 -0.01 74,100.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 300,761.00 382,759.00 372,719.00 329,488.24 -0.08 345,200.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 8,164,166.32 10,940,907.22 10,629,488.01 11,142,823.83 -12.09 13,437,750.00 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป       
     เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

7,968,787.03 6,851,095.00 6,807,713.00 7,390,953.00 -5.22 8,381,370.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 7,968,787.03 6,851,095.00 6,807,713.00 7,390,953.00 -5.22 8,381,370.00 

รวมทุกหมวด 16,324,838.36 18,039,948.75 17,601,413.27 18,974,412.57 -16.70 22,143,370.00 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวดันครราชสีมา 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานงบกลาง        

รายจ่ายงบกลาง        

หมวดงบกลาง        

งานงบกลาง        
     เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 0.00 0.00 201,682.00 145,142.00 216,000.00 -0.50 238,140.00 
     รายจ่ายการสนบัสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0.00 0.00 30,000.00 30,500.00 60,000.00 -0.09 48,000.00 
     เงินส ารองจ่าย 0.00 0.00 104,485.00 291,800.00 100,780.00 0.28 240,790.00 
     รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั        
          เงินทุนการศึกษา 0.00 0.00 20,000.00 59,000.00 80,000.00 -0.23 102,000.00 
          เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  0.00 0.00 41,520.00 70,380.00 61,650.00 0.05 61,650.00 
     เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -0.22 40,000.00 

รวมงบกลาง 0.00 0.00 397,687.00 596,822.00 548,430.00 -0.72 730,580.00 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

บ าเหน็จ/บ านาญ        
     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 0.00 0.00 110,831.79 117,729.00 126,220.00 -0.11 137,620.00 

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 0.00 0.00 110,831.79 117,729.00 126,220.00 -0.11 137,620.00 

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 508,518.79 714,551.00 674,650.00 -0.83 868,200.00 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557           
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558          

แผนงานบริหารงานทัว่ไป        

งาน บริหารงานทัว่ไป (00111)        

งบบุคลากร        

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        
     เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 415,740.00 514,080.00 514,080.00 0.00 514,080.00 
     ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 41,190.00 42,120.00 42,120.00 0.00 42,120.00 
     ค่าตอบแทนพิเศษ 0.00 0.00 41,190.00 42,120.00 42,120.00 0.00 42,120.00 
     ค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา 0.00 0.00 78,300.00 86,400.00 86,400.00 0.00 86,400.00 
     ค่าตอบแทนสมาชิกสภา 0.00 0.00 1,804,350.00 2,029,200.00 2,059,200.00 0.00 2,059,200.00 
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 0.00 0.00 2,380,770.00 2,713,920.00 2,743,920.00 0.00 2,743,920.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 817,528.00 843,225.00 1,084,320.00 -1.76 1,168,440.00 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 82,086.00 82,360.00 193,560.00 -0.47 170,160.00 
     เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -0.23 84,000.00 



23 
 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   0.00 0.00 514,790.00 562,092.00 658,320.00 -0.39 634,440.00 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 124,990.00 485,822.00 349,680.00 0.61 373,560.00 
      รวมหมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า 0.00 0.00 1,581,394.00 2,015,499.00 2,327,880.00 -2.24 2,430,600.00 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 3,962,164.00 4,729,419.00 5,071,800.00 -2.40 5,174,520.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าตอบแทน        
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการผูป้ฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์ 0.00 0.00 90,740.00 363,632.00 555,660.00 -0.58 743,330.00 
     ค่าเบ้ียประชุม 0.00 0.00 20,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 24,920.00 28,000.00 40,000.00 -0.06 40,000.00 
     ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 32,535.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 
     ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 900.00 7,965.00 20,000.00 -0.06 20,000.00 
     ค่าเงินช่วยเหลือกค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 9,437.00 122,183.00 80,000.00 0.23 80,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 0.00 0.00 179,322.00 557,780.00 731,660.00 -1.95 919,330.00 

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 99,456.90 111,534.32 72,000.00 0.49 20,000.00 
     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองพิธีการ 0.00 0.00 4,100.00 5,050.00 25,000.00 -0.11 25,000.00 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย        
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หมวดอ่ืน 
          ค่าใชจ่้ายตามโครงการบา้นทอ้งถ่ินไทย เทิดไทองคร์าชนั 0.00 0.00 62,000.00 76,581.00 80,000.00 0.41 0.00 
          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 127,340.00 95,834.00 150,000.00 -0.29 150,000.00 
          ค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมเจา้พนกังานผูด้  าเนินการ
เลือกตั้ง ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -0.08 15,000.00 

 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

          ค่าใชจ่้ายตามโครงการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 300,000.00 320,000.00 350,000.00 -0.86 480,000.00 
          ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 0.00 0.00 30,635.00 21,300.00 40,000.00 -0.38 92,000.00 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 27,295.00 13,962.00 20,000.00 -0.03 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 650,790.00 644,261.32 767,000.00 -0.85 802,000.00 

ค่าวสัดุ        
     วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 9,537.00 36,845.00 98,800.00 -1.21 260,000.00 
     วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 4,400.00 0.00 10,000.00 -0.05 10,000.00 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 89,220.00 80,119.00 90,000.00 -0.05 90,000.00 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 29,940.00 34,900.00 35,000.00 0.00 35,000.00 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 133,097.00 151,864.00 233,800.00 -1.31 395,000.00 

ค่าสาธารณูปโภค        
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     ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 79,803.10 105,914.21 156,000.00 -0.24 150,000.00 
     ค่าน ้าประปา 0.00 0.00 2,725.00 1,155.00 4,000.00 -5.27 4,000.00 
     ค่าบริการโทรศพัท ์ 0.00 0.00 2,725.00 3,021.61 3,600.00 0.00 3,600.00 
     ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 2,768.33 0.00 2,500.00 -0.02 4,000.00 
     ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 62,916.00 127,399.04 65,000.00 0.20 90,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 149,119.43 237,489.86 231,100.00 -0.08 251,600.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 1,112,329.33 1,591,395.18 1,963,560.00 -4.19 2,367,930.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบลงทุน        

ค่าครุภัณฑ์        
     ครุภณัฑส์ านกังาน 0.00 0.00 139,800.00 15,250.00 22,000.00 0.01 13,000.00 
     ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 
     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 -0.03 5,000.00 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00 -0.09 31,500.00 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 48,324.00 37,078.71 60,000.00 -0.12 60,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 188,124.65 66,828.71 98,300 -0.28 109,500.00 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
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          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประตูทางเขา้-ออก
ท่ีท าการเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.29 53,100.00 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        
          ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 146,369.00 874,283.00 100,000.00 -0.68 1,000,000.00 

รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 146,369.00 874,283.00 100,000.00 -0.97 1,053,100.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 334,493.650 941,111.71 198,300.00 -0.60 1,162,600.00 

 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบรายจ่ายอืน่        

รายจ่ายอืน่        
     ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ 
ซ่ึงมิใช่เพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดิน และ/หรือ
ส่ิงก่อสร้าง 

0.00 0.00 20,000 20,000 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมรายจ่ายอืน่ 0.00 0.00 20,000 20,000 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 0.00 0.00 5,427,986.98 7,281,925.89 7,253,660.00 -7.79 8,725,050.00 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป        

งานบริหารงานคลงั (00113)        

งบบุคลากร        

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 305,640.00 397,948.00 516,480.00 -1.96 761,520.00 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 66,436.00 107,540.00 162,960.00 -0.39 179,070.00 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   0.00 0.00 201,107.00 235,080.00 245,280.00 0.08 219,940.00 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 68,976.00 70,208.00 78,720.00 -0.18 104,060.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 642,159.00 811,208.00 1,003,440.00 -2.45 1,264,590.00 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 642,159.00 811,208.00 1,003,440.00 -2.45 1,264,590.00 
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งบด าเนินงาน        

ค่าตอบแทน        
     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 0.00 0.00 0.00 159,025.00 183,630.00 -0.17 189,870.00 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 -0.04 7,750.00 
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 11,766.00 25,524.00 40,000.00 -0.08 40,000.00 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 11,766.00 184,549.00 231,380.00 -0.29 237,620.00 

ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 2,817.00 4,024.00 5,000.00 -0.01 5,000.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

       

          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 77,100.00 6,810.00 60,000.00 -0.29 60,000.00 
          ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 25,700.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 79,917.00 10,834.00 65,000.00 -0.40 90,700.00 

ค่าวสัดุ        
     วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 28,178.00 16,379.80 20,000.00 -0.02 20,000.00 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,550.00 8,540.00 20,000.00 -0.06 20,000.00 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 38,728.75 24,919.80 40,000.00 -0.08 40,000.00 
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รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 130,411.75 220,302.80 336,380.00 -0.80 368,320.00 

งบลงทุน        

ค่าครุภัณฑ์        
     ครุภณัฑส์ านกังาน 0.00 0.00 3,800.00 6,500.00 0.00 -0.02 10,000.00 
     ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 7,000.00 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00 0.06 31,800.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 3,800.00 49,500.00 0.00 0.00 48,800.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 3,800.00 49,500.00 0.00 0.00 48,800.00 

รวมงานบริหารงานคลงั 0.00 0.00 776,370.75 1,081,010.80 1,339,820.00 -3.24 1,681,710.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย        

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

       

          โครงการ อบต. รวมใจตา้นภยัหนาว 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -0.43 80,000.00 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -0.43 80,000.00 
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หมวดค่าวสัดุ        
   ค่าวสัดุอ่ืน 0.00 0.00 38,550.00 0.00 0.00 -0.03 5,000.00 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 38,550.00 0.00 0.00 -0.46 85,000.00 

งบลงทุน        
     ค่าครุภณัฑ ์        
          ครุภณัฑอ่ื์นโครงการจดัซ้ือไฟเลนส์ติดรถยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 0.00 0.00 38,550.00 0.00 85,000.00 -0.46 85,000.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการศึกษา        

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา        

งบบุคลากร        

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 204,120.00 -0.54 100,080.00 
     เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 54,210.00 -0.43 79,920.00 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   0.00 0.00 348,770.00 119,400.00 202,800.00 -0.05 129,120.00 
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     เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนกังานจา้ง  0.00 0.00 79,680.00 25,100.00 54,210.00 -0.14 50,880.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 428,450.00 144,500.00 514,340.00 -1.16 360,000.00 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 428,450.00 144,500.00 515,340.00 -1.16 360,000.00 

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าตอบแทน        
     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท. 0.00 0.00 0.00 156,069.00 201,870.00 -0.39 228,120.00 
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  0.00 0.00 0.00 38,776.00 30,000.00 0.16 10,000.00 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 194,845.00 231,870.00 -0.23 238,120.00 

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        
          ค่าจา้งเหมาบริการ   0.00 0.00 0.00 0.00 55,680.00 -0.30 55,680.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

          โครงการรถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสและมีฐานะยากจน 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -0.17 32,000.00 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน 

       

          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 12,308.00 8,624.00 30,000.00 -0.12 30,000.00 
          โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  0.00 0.00 462,755.00 494,325.00 679,420.00 -2.32 923,580.00 
          ค่าอาหารกลางวนัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   0.00 0.00 0.00 0.00 422,240.00 -3.60 666,400.00 
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          ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจดัการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 -0.55 102,000.00 
          ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร    0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -0.08 15,000.00 
          ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 3,746.12 0.00 18,000.00 -0.10 18,000.00 
          ค่าน ้าประปา 0.00 0.00 2,160.00 0.00 4,500.00 -0.02 4,500.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 510,969.12 502,945.00 679,420.00 -2.27 923,580.00 

หมวดค่าวสัดุ        
     วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 15,000.00 13,597.00 26,000.00 -0.10 32,400.00 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 1,095,429.80 1,068,671.00 1,052,470.00 0.19 1,033,140.00 
     วสัดุคอมพิวเตอร์  0.00 0.00 14,350 2,690.00 20,000.00 -0.09 20,000.00 
     วสัดุอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 1,124,779.80 1,084,958.00 1,107,070.00 0.00 1,085,540.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 1,,635,748.92 1,782,752.00 2,018,360.00 -2.51 2,247,240.00 

 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบลงทุน        

หมวดค่าครุภัณฑ์        
     ครุภณัฑส์ านกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -0.01 2,300.00 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 0.00 0.00 25,000.00 9,500.00 0.00 -0.09 27,000.00 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,000.00 9,500.00 8,000.00 -0.11 29,300.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,000.00 9,500.00 8,000.00 -0.11 29,300.00 

งบเงินอุดหนุน        

หมวดเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
     อุดหนุนตามโครงการเขา้ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียน
ในเขตต าบล โนนเพด็ 

0.00 0.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 -0.05 50,000.00 

 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 -0.05 50,000.00 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  0.00 0.00 2,119,198.92 1,976,752.00 2,591,700.00 -3.83 2,686,540.00 

 
 
 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการศึกษา        

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา        

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าใช้สอย        
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     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

       

          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 90,765.00 88,850.00 80,000.00 -0.06 100,000.00 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 90,765.00 88,850.00 80,000.00 -0.06 100,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 90,765.00 88,850.00 80,000.00 -0.06 100,000.00 

งบลงทุน        

หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง        
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
          โครงการก่อสร้างฐานตั้งแท่งน ้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
บริการต าบลโนนเพด็ 

0.00 0.00 0.00 0.00 65,260.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างอ่างลา้งมือลา้งหนา้ ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หนองช่างตาย และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโนเพด็ 

0.00 0.00 0.00 0.00 88,500.00 0.00 0.00 

          โครงการติดตั้งรางรินรางน ้าฝนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริการ
องคก์าร บริหารส่วนต าบลโนนเพด็ 

0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

          โครงการติดเหล็กดดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริการต าบล
โนนเพด็ 

0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

          โครงการปูพื้นยางกนักระแทกหนา้ ศพด.หนองบวันาค หมู่ท่ี 1 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 0.00 
          โครงการติดเหล็กดดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริการต าบล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 70,000.00 
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โนนเพด็  
          โครงการปูกระเบ้ืองยาง   ศพด.หนองบวันาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 11,900.00 
          โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างลา้งมือ ลา้งหนา้ ท่ีแปลงฟัน 
ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองบวันาค 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 46,000.00 

          โครงการก่อสร้างเสาธงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองช่างตาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 18,500.00 
          โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  ในเขตบริการต าบลโนนเพด็   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.46 85,100.00 

          โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโนนเพด็  (จดั
สวนหยอ่ม) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 12,000.00 

รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 221,660.00 -1.32 243,500.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 221,660.00 -1.32 243,500.00 

งบเงินอุดหนุน        

หมวดเงินอุดหนุน        
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ         

 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

          อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   0.00 0.00 1,154,400.00 1,145,212.49 1,058,200.00 -2.33 1,576,000.00 
          อุดหนุนตามโครงการทศันะศึกษาวนัวทิยาศาสตร์ของโรงเรียน 0.00 0.00 26,000.00 0.00 50,000.00 -0.27 50,000.00 
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ในเขตต าบลต าบลโนนเพด็ 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,180,400.00 1,145,212.49 1,108,200.00 -2.60 1,626,000.00 

รวมงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  0.00 0.00 1,271,165.00 1,234,062.49 1,409,860.00 -3.97 1,969,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข        

งบด าเนินงาน        
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หมวดค่าวสัดุ        
     วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 
     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 -0.08 100,000.00 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00 85,000.00 100,000.00 -0.08 100,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 85,000.00 100,000.00 -0.08 100,000.00 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 85,000.00 100,000.00 -0.08 100,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่        

งบด าเนินงาน        
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หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        
          ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่  หมู่ท่ี   1 – 11   ในเขต
บริการต าบลโนนเพด็   

0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -1.08 200,000.00 

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย  หมวด
อ่ืน 

0.00 0.00 0.00 18,731.00 0.00 0.10 0.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 18,731.00 200,000.00 -0.01 200,000.00 

รวมงบด าเนินการ 0.00 0.00 0.00 18,731.00 200,000.00 -0.01 200,000.00 

งบเงินอุดหนุน        

หมวดเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์        
     อุดหนุนตามโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี 1 - 11 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 0.00 0.00 128,731.00 110,000.00 310,000.00 0.00 110,000.00 

 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์        
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งบเงินอุดหนุน        

หมวดเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
     อุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อใชใ้นกิจการ  
ก่ิงกาชาดอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -0.11 20,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -0.11 20,000.00 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -0.11 20,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน        
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งบบุคลากร        

หมวดเงินเดือน  ( ฝ่ายประจ า )        
     เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 283,250.00 305,340.00 465,000.00 0.88 143,160.00 
     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 19,860.00 19,860.00 18,000.00 0.08 4,260.00 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   0.00 0.00 207,120.00 229,560.00 354,720.00 -0.41 305,640.00 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 63,620.00 60,740.00 54,000.00 -0.46 146,420.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 573,850.00 615,500.00 891,720.00 0.09 599,480.00 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 573,850.00 615,500.00 891,720.00 0.09 599,480.00 

งบด าเนินงาน        
หมวดค่าตอบแทน        
     ค่าตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.      0.00 0.00 77,358.00 134,647.00 193,650.00 0.12 112,200.00 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 11,006.00 1,917.00 30,000.00 -0.04 10,000.00 
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 3,834.00 19,059.00 50,000.00 -0.17 50,000.00 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 92,198.00 155,500.00 273,650.00 -0.09 172,200.00 

หมวดค่าใช้สอย         
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน        



41 
 
          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 43,890.00 7,600.00 40,000.00 -0.17 40,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 43,890.00 7,600.00 40,000.00 -0.17 40,000.00 

หมวดค่าวสัดุ        
     วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 15,000.00 10,000.00 24,500.00 -0.05 20,000.00 
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 21,250.00 27,470.00 30,000.00 -0.01 30,000.00 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 8,630.00 2,550.00 15,000.00 -0.07 15,000.00 
     วสัดุอ่ืน           0.00 0.00 1,390.00 6,400 4,900.00 0.02 2,590.00 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 46,270.00 46,420.00 74,400.00 -0.11 67,590.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 182,358.00 209,643.00 388,050.00 -0.38 279,790.00 

งบลงทุน        

หมวดค่าครุภัณฑ์            
     ครุภณัฑส์ านกังาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 13,500.00 0.25 4,500.00 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 0.00 0.00 25,000.00 31,600.00 0.00 0.11 12,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,000.00 81,600.00 13,500.00 0.35 16,500.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,000.00 81,600.00 13,500.00 0.35 16,500.00 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 0.00 0.00 781,208.00 906,743.00 1,293,270.00 0.06 895,770.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานเคหะและชุมชน        
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งานไฟฟ้าถนน        

งบลงทุน        

หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง        

     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบา้นนายสาย
ทอง)   หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 266,400.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ขา้งสระหนองม่วง)      
หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 0.00 0.00 280,300.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ซอยตูโ้ทรศพัทบ์า้น
นางดี) หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 262,100.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ซอยบา้นนาง
เกลียว) หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 0.00 0.00 64,900.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ซอยบา้นนางศรี)  
หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 134,200.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ซอยบา้นนายสุวทิย)์ 
หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 93,300.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก(ซอยบา้น อบต.ลือ
เดช)  หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 0.00 0.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 
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          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ซอยบา้นางบวัลา) 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ทางไปวดัป่า 
อมตะธรรมาราม)  หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 329,200.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ทางไปหนา้วดั)   
หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 330,700.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ทิศเหนือกลาง
หมู่บา้น)  หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (บา้นนางนวล ไป
บา้นแม่โสภา)หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 97,700.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  (บา้นนายประดิษฐ์ 
ไปโนนภิบาล)  หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 70,700.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (บา้นหนองบวันาค  
ไปบา้นโคกพระ) หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 331,200.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (แยกบา้นนายนอ้ย
ไปบา้นทองมา) หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 87,900.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (หนา้บา้นผูใ้หญ่ 
สมจิตร)  หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 64,900.00 0.00 0.00 

 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง ปี 2558 
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(%) 
          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (หมู่บา้นไปศาลา
แดง) หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนดิน (ทางไปโคกป่าชา้) หมู่ท่ี 7 0.00 0.00 0.00 0.00 346,700.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนดิน (เส้นรอบบา้นทิศตะวนัออกไปหนา้
วดั) หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 95,980.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ทิศเหนือกลางหมู่บา้น) หมู่ท่ี 8 0.00 0.00 0.00 0.00 172,900.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างประปาหอถงัสูง หมู่ท่ี 5 0.00 0.00 0.00 0.00 659,100.00 0.00 0.00 

          โครงการขดุลอกคลองหนองใหญ่ไปหนองละเลิง หมู่ท่ี 6 0.00 0.00 0.00 0.00 68,700.00 0.00 0.00 

          โครงการขดุลอกสระกุดฆอ้งวงค ์หมู่ท่ี 10 0.00 0.00 0.00 0.00 262,970.00 0.00 0.00 

          โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี  3 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 

          โครงการปรับปรุงฝายน ้าลน้สระคึกฤทธ์ิ หมู่ท่ี 1 0.00 0.00 0.00 0.00 9,160.00 0.00 0.00 

         โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 0.00 0.00 0.00 0.00 56,800.00 0.00 0.00 

          โครงการวางท่อส่งน ้าจากสระกุดฆอ้งวงคไ์ปหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 0.00 0.00 0.00 0.00 95,400.00 0.00 0.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  (เส้นรอบหมูบา้น) 
หมู่ท่ี 1         

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 354,000.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ทางไปวดัป่าอมต
ธรรมาราม) หมู่ท่ี 2   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 354,000.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  (ทิศใตห้มู่บา้น)  
หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.84 341,500.00 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  (หนา้บา้นแม่พา) 
หมู่ท่ี 4   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.53 97,300.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก(จากหมู่ท่ี 4 ไปหมู่ท่ี 
9) หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.06 281,700.00 

          โครงการขดุลอกสระหนองสองหอ้ง (ขา้งท่ีท าการ อบต.) หมู่ท่ี 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.99 369,300.00 
          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  (ซอยบา้นนาย
เหมือน) หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 92,400.00 

          โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากบา้นไปหนองละเลิง) หมู่ท่ี 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 99,900.00 
          โครงการขดุลอกคลองส่งน ้าเขา้สระหนองจนัสอน  หมู่ท่ี 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.25 230,900.00 
          โครงการก่อสร้างถนนดิน (จากโคกหนองขามไปหนองคอก
ควาย) หมู่ท่ี 7              

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.05 194,300.00 

          โครงการขดุคลองส่งน ้าจากบล็อกคอนเวสิทไ์ปหนองโกรกเชือก 
หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.85 342,100.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ทางไปบา้นหนอง
คอกควาย) หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 354,000.00 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก (ทางไปสระกุดฆอ้ง
วงค)์  หมู่ท่ี 10  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.84 341,500.00 

 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

          โครงการก่อสร้างฝายกั้นน ้าสระหนองทุ่งมน หมู่ท่ี 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.07 198,300.00 
          โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (รอบสระหนองทุ่งมน) หมู่ท่ี 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 99,900.00 
          โครงการลอกวชัพืชสระหนองทุ่งมน หมู่ท่ี 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.27 50,000.00 

รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 4,779,510.00 -20.13 3,801,100.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,779,510.00 -20.13 3,801,100.00 

งบเงินอุดหนุน         
เงินอุดหนุน        
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
          อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเมืองนครราชสีมา  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ท่ี 6   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 110,500.00 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 110,500.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,779,510.00 -20.13 3,911,600.00 
 
 
 
 
 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

       

          ค่าใชจ่้ายในโครงการจดัท าแผนพฒันาสามปีและแผนชุมชน 0.00 0.00 1,032.00 7,500.00 20,000.00 -0.07 20,000.00 
          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ตามโครงการ อบต. เคล่ือนท่ี   0.00 0.00 14,000.00 9,000.00 30,000.00 -0.11 30,000.00 
          ค่าใชจ่้ายในโครงการอบรม และประชุมสัมมนาอาชีพใหแ้ก่กลุ่ม
อาชีพ องคก์รสตรี กลุ่มเยาวชน และประชาชนทัว่ไป 

0.00 0.00 12,600.00 4,500.00 20,000.00 -0.08 20,000.00 

          ค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมดา้นกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -0.11 20,000.00 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 27,632.00 21,000.00 90,000.00 -0.37 90,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 27,632.00 21,000.00 90,000.00 -0.37 90,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 27,632.00 21,000.00 90,000.00 -0.37 90,000.00 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ        

งานกฬีาและนันทนาการ         

งบด าเนินงาน         

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน 
       

          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬาระดบั
ต าบลและระดบัอ าเภอ   

0.00 0.00 25,650.00 0.00 80,000.00 -0.70 130,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 0.00 0.00 25,650.00 0.00 80,000.00 -0.70 130,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 25,650.00 0.00 80,000.00 -0.70 130,000.00 

งบเงินอุดหนุน         
เงินอุดหนุน        
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
          อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ  
คร้ังท่ี 43 (พ.ศ.2558) และการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ  คร้ังท่ี 33 
(พ.ศ.2558) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.43 80,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.43 80,000.00 
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รวมงานกฬีาและนันทนาการ 0.00 0.00 25,650.00 0.00 80,000.00 -1.13 210,000.00 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ        

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น        

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

       

          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการของดีอ าเภอเมือง
นครราชสีมา 

0.00 0.00 99,198.50 60,000.00 60,000.00 -0.11 80,000.00 

          ค่าใชจ่้ายการด าเนินโครงการเสริมสร้างบ ารุงพุทธศาสนาค่าใช้ 
จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
(ปริวาสกรรม) 

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -0.22 40,000.00 

          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการงานประเพณีวนั
สงกรานต ์ รดน ้า ด าหวัผูสู้งอาย ุ  

0.00 0.00 77,980.00 79,715.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

0.00 0.00 115,200.00 147,950.00 150,000.00 -0.01 150,000.00 

          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการวนัสตรีสากลและ
กิจกรรมการร าบวงสรวงอนุสาวรียข์องกลุ่มสตรีแม่บา้นต าบลโนนเพด็   

0.00 0.00 21,000.00 12,000 30,000.00 -0.04 20,000.00 
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          ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 

0.00 0.00 0.00 10,710.00 30,000.00 -0.10 30,000.00 

 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

รวมหมวดค่าใช้สอย 0.00 0.00 313,378.50 310,370.00 390,000.00 -0.48 400,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 313,378.50 310,370.00 390,000.00 -0.48 400,000.00 

งบเงินอุดหนุน        

เงินอุดหนุน        

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
          อุดหนุนตามโครงการเขา้ค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติของ
โรงเรียนในเขตต าบลโนนเพด็     

0.00 0.00 7,000.00 0.00 50,000.00 -0.27 50,000.00 

          อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการ
จดังานประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่ของดีอ าเภอเมืองนครราชสีมา  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16 30,000.00 

รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 7,000.00 0.00 50,000.00 -0.43 80,000.00 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 320,378.50 310,370.00 440,000.00 -0.92 480,000.00 
 
 
 
 



51 
 

 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการเกษตร        

งานส่งเสริมการเกษตร        

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน        

          โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -0.16 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -0.16 30,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -0.16 30,000.00 

งบเงินอุดหนุน        
หมวดเงินอุดหนุน        
     เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์        
          อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 1 - 11 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 60,000.00 -0.27 60,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 60,000.00 -0.27 60,000.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 90,000.00 -0.43 90,000.00 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการเกษตร        

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้        

งบด าเนินงาน        

หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน        

          ค่าใชจ่้ายตามโครงการพระราชเสาวนียแ์ละโครงการพระราชด าริ 0.00 0.00 10,000.00 4,700.00 10,000.00 -0.08 20,000.00 
          ค่าใชจ่้ายในการส ารวจ/บ ารุงรักษาดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 10,000.00 4,700.00 60,000.00 -0.08 20,000.00 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 0.00 0.00 10,000.00 4,700.00 60,000.00 -0.08 20,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
************************** 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  8,725,050  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไปแยกเป็น      

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป รวม 8,725,050 บาท 

งบบุคลากร รวม    5,174,520 บาท   
 หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม     2,743,920 บาท 
 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่นายกเทศมนตรี /รองนายก เทศมนตรี (ท่ี 

มท. 0809.7 / ว51 ลว. 7 มกราคม 2554)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่นายกเทศมนตรี / รอง

นายกเทศมนตรี (ท่ี มท.0809.7/ ว51 ลว.7 มกราคม 2554)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (ท่ี มท.

0809.7/ ว51 ลว. 7 มกราคม 2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี จ านวน 86,400 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ท่ีปรึกษาใหแ้ก่นายกเทศมนตรี / รอง

นายกเทศมนตรี(ท่ี มท.0809.7/ ว51 ลว. 7 มกราคม 2554)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จ านวน 2,059,200 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ, ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ, 

ค่าตอบแทนสมาชิกสภา เทศบาล และค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล (ท่ี มท.
0809.7/ว51 ลว. 7 มกราคม 2554)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,430,600 บาท 
 ประเภทเงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,168,440 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี  ของส านกังานปลดั  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 170,160 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว  เงินเพ่ิมตามคุณวฒิุของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

ของส านกังานปลดั   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน
บริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 84,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง    และค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานส่วน  

ทอ้งถ่ิน  ท่ีควรไดรั้บตามระเบียบท่ีก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   จ านวน 634,440 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาม

ภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 373,560 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้ง

ทัว่ไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
(00111) 

   

งบด าเนินงาน รวม 2,367,930 บาท 
 หมวดค่าตอบแทน รวม 919,330 บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 743,330 บาท 
  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว ้ 453,330 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี(เงินรางวลัประจ าปี)ส าหรับพนกังาน 
ส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของ เทศบาลบา้นโพธ์ิ (ท่ี มท.0808.4 /ว4258 ลว 24 
ธนัวาคม 2552)(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการ
บริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 60 ขอ้ 22)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป (00111) 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งคณะกรรมการตรวจการจา้งหรือ 
ผูช่้วยปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ    ตั้งไว ้ 40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งคณะกรรมการตรวจ 
การจา้ง หรือผูช่้วยปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ (ท่ี มท.0808.4/ว 3652 
ลว. 17 พฤศจิกายน 2553)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111)  
(3) ค่าตอบแทนบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทัว่ไป  หรือเลือกตั้งซ่อม  ตั้งไว ้ 220,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนใหแ้ก่  กกต.ประจ า เทศบาลบา้นโพธ์ิ  ผอ.กกต. กปน. ,นายอ าเภอ, นาย
ทะเบียนอ าเภอ, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าพาหนะ,ค่าอาหารท างานนอกเวลาส าหรับขา้ราชการ
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมาช่วยปฏิบติั งานการเลือกตั้ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
(00111) 
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานในศูนย ์อปพร.หรือนอกศูนยท่ี์ตั้ง อปพร. ตั้งไว ้
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30,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานของ อปพร.ในศูนย ์หรือนอก
ศูนยท่ี์ตั้ง อปพร.  (มท.ด่วนมาก  มท 0808.2/3795 ลว.17 พฤศจิกายน   
2552)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
ทัว่ไป (00111) 

 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่พนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน  พนกังานจา้ง   และผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง  ใหม้าปฏิบติังานนอก เวลาราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ส านกังานปลดั  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 
   

 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน     และลูกจา้ง ประจ าผู ้

ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 80,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

ลูกจา้งประจ า  พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ  ก าหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
ทัว่ไป (00111) 

   

 หมวดค่าใช้สอย รวม 802,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท 
  (1) ค่าจา้งเหมาบริการ   ตั้งไว ้ 20,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น   

ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด  อาคารส านกังาน  ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ี
ราชการการจา้งเหมาดูแลรักษาตน้ไม ้ หรือสวนไมป้ระดบั สวนหยอ่มสนามหญา้  ค่า
ถ่ายส าเนาเอกสาร  ค่าใชจ่้ายในดา้นอิเลก็ทรอนิค  หรือการจา้งเหมาอ่ืนๆ   ท่ีเป็น
กิจการในอ านาจหนา้ท่ีของ เทศบาลเป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 
  (1) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการฯ   ตั้งไว ้15,000  

บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภา 
ทอ้งถ่ิน  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย   หรือการประชุมระหวา่ง อปท. กบั
รัฐวสิาหกิจ  หรือกบั อปท. อ่ืนเบิกไดเ้ท่าท่ีจ่าย จริงใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  โดยใหจ่้ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่ง  ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111)  
(2) ค่ารับรองเก่ียวกบัการตอ้นรับบุคคล / คณะบุคคล  ตั้งไว ้10,000  บาท ค่าใชจ่้ายใน

   



58 
 

งานพิธีต่างๆ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร  ค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง   รวมทั้งค่าบริการอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 (00111) 

 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน 737,000 บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายตามโครงการศึกษาดูงาน   ตั้งไว ้ 480,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ   ใหแ้ก่ 
สมาชิกสภาฯ   ผูช่้วยผูบ้ริหารพนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้ง   ผูน้ าชุมชนกลุ่มสตรี 
แม่บา้น อสม.ฯลฯ  เพ่ือพฒันาขีดความสามารถผูน้ าใหมี้ส่วนร่วม ก าหนดทิศทางการ
พฒันาทอ้งถ่ิน   (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558 -2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการ
บริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 57  ขอ้ 5)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 
 

   

  (2) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว ้ 150,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการในประเทศ  และ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง ผูบ้ริหาร 
ผูช่้วยผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

  (3) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์  ตั้งไว ้ 92,000  บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ์งานต่างๆเช่น จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์วารสาร ส่ิงพิมพ์
หนงัสือพิมพข์องเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

  (4) ค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมเจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกตั้ง (จพง.ปน) ในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  ตั้งไว ้15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน โครงการฝึกอบรมเจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้ง   
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  เทศบาล และ
นายกเทศมนตรี  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้น
การบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ   หนา้  55  ขอ้  3)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์เช่น รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์  

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปรับ อากาศ ตูโ้ตะ๊ หรือค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ค่าซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะฯซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 หมวดค่าวสัดุ รวม 395,000 บาท 
 ประเภทวสัดุส านกังาน จ านวน 260,000 บาท 
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  (1) ค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชส้ านกังาน   ตั้งไว ้50,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ

ส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ  ของส านกัปลดั  เช่น  กระดาษ คลิปดินสอ  ปากกา ลวดเยบ็
กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพต์่างๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี    พ.ศ. 2558 - 
2560  ยทุธศาสตร์ท่ี    7   ดา้นการบริหารราชการใหมี้  
ประสิทธิภาพคุณภาพ   หนา้  57  ขอ้  3)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 
(2) ค่าน ้ าด่ืม น ้ าจืด  ตั้งไว ้10,000  บาท เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือน ้ าด่ืม  น ้ าจืด
เพื่อไวบ้ริการประชาชน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 
(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ตั้งไว ้200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัตั้งศูนยป์ระสานงาน  
ค่าประชาสมัพนัธ์  ค่าจดัซ้ือ  ซ่อมแซมหีบบตัรเลือกตั้ง  จดัท าป้าย  ค่าเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ ์และรายจ่ายๆ ในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ เช่น แปรง ไมก้วาด  ผงซกัฟอกสบู่ ฯลฯ ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 
   

 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 90,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัดีเซล 

น ้ ามนัเคร่ือง เป็นตน้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 บาท 
  ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล  ตลบัผงหมึก  ส าหรับ

เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์  แป้นพิมพ ์  เคร่ืองส ารองไฟ เมาส์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้
ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 57 ขอ้ 3)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 251,600 บาท 
 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับท่ีท าการองคบ์ริหารส่วนต าบล กิจการไฟฟ้า ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได ้ปรากฏแผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 
   

 ประเภทค่าน ้ าประปา จ านวน 4,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ าประปาส าหรับอาคารสถานท่ีท าการ    หรืออาคารสถานท่ีในความดูแล

ของ เทศบาลบา้นโพธ์ิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 3,600 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทใ์นการติดต่อราชการ    ส าหรับเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ   ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 
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 ประเภทค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 4,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียย์ากร ค่าซ้ือดวงตาไปรษณียย์ากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณติัฯลฯ 

ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวทิยส่ืุอสาร /ค่าส่ือสารผา่นดาวเทียม  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบ

อินเตอร์เน็ต  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการท าและดูแลรักษาเวป็ไซต์  ค่าติดตั้งและค่าใชจ่้าย
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการดงักล่าวรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั 
การใชบ้ริการ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไปงาน
บริหารทัว่ไป (00111) 

   

งบลงทุน รวม 1,162,600 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 109,500 บาท 
 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 13,000 บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างานระดบั 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน ระดบั 3  พร้อมเกา้อ้ี  จ านวน  1 ชุด   ตั้งไว4้,000 บาท 
ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 
- 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี   7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ   หนา้ 57  
ขอ้ 3)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
(00111) 

   

  (2) ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี  จ านวน  5  ตวั ตั้งไว ้5,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการบริหาร 
ราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพหนา้ 57 ขอ้ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

  (3) ค่าจดัซ้ือโตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ตวั ตั้งไว ้4,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ดา้นการบริหารราชการ
ใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ   หนา้ 59  ขอ้ 12)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 31,500 บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์   จ านวน 2 เคร่ือง  ตั้งไว ้28,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 
น้ิว) คุณลกัษณะพ้ืนฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา  
ไม่นอ้ยกวา่ 2.9 GHz  หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย  มีหน่วย ความจ าหลกั (RAM)   ชนิด 
DDR3  หรือดีกวา่  มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล  (Hard Disk)  ชนิด  
SATA  หรือดีกวา่  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 500  GB  หรือมี   Solid  State  Disk   
ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่  60 จ านวน 1 หน่วย  มี  DVD - RW หรือดีกวา่  จ านวน 1 
หน่วย  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ Gigabit Ethernet  หรือดีกวา่จ านวน ไม่
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นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกวา่มี  Contrast Ratio  ไม่นอ้ยกวา่  600 :1 และมีขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 18 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  (โดยใชคุ้ณสมบติัตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) ฉบบัประกาศวนัท่ี 8 มีนาคม 2556) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 59  
ขอ้ 18)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
(00111) 

  (2) เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ ตั้งไว ้ 3,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด  LED ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง   
คุณลกัษณะพ้ืนฐานขั้นต ่า    มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600  600  dpi   
มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 18  หนา้/นาที  มีหน่วย ความจ า (Memory) ขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 2 MB  มี  Interface  แบบ  1 Parallel หรือ 1 USB 2.2 หรือดีกวา่
สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
150 แผน่  (โดยใชคุ้ณสมบติัตามเกณฑร์าคากลาง        และคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ฉบบั
ประกาศ  วนัท่ี 8 มีนาคม 2556) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทครุภณัฑง์านบา้นงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็เพ่ือบริการผูม้าติดต่อราชการ จ านวน 1 เคร่ือง 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหาร
ราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้  60  ขอ้ 21)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 60,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดับ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์เช่น รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ เคร่ือง

ถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปรับ อากาศ ตูโ้ตะ๊หรือบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน  เช่น ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร
ทัว่ไป (00111) 

   

 หมวดค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,053,100 บาท 
 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 53,100 บาท 
  (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ประตูทางเขา้ -ออกท่ีท าการเทศบาล

ต าบลบา้นโพธ์ิ)  ตั้งไว ้53,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  (ประตูทางเขา้ - ออกท่ีท าการ
เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ)   ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 22.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พร้อมถมดินไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 
2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ   หนา้ 60  ขอ้ 
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20)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหาร
ทัว่ไป (00111) 

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1,000,000 บาท 
  (1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนนต่างๆ  
ระบบรางระบายน ้ า  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ เช่น ค่าซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
950,000  บาท    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป (00111) 

   

งบรายจ่ายอืน่ รวม 20,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายอืน่ รวม 20,000 บาท 
 ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วจิยั  ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง  ๆซ่ึงมิใช่เพ่ือการจดัหา

หรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดินและ/หรือส่ิงก่อสร้าง 
จ านวน 20,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษา   เพื่อศึกษาวจิยัประเมินผลส ารวจความพึงพอใจ 
ของการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ     ปรากฏในแผน พฒันาสามปี พ.ศ. 
2558 - 2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ   
หนา้ 58  ขอ้ 10)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป (00111) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  85,000  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย รวม 85,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 
 หมวดค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    
  (1) โครงการ เทศบาล รวมใจตา้นภยัหนาว 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการ เทศบาล รวมใจตา้นภยัหนาว เป็นค่า
จดัซ้ือเคร่ืองกนัหนาวส าหรับผูป้ระสบภยัหนาวในพ้ืนท่ีต าบลบา้นโพธ์ิ   
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558 - 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันาดา้นสวสัดิการและสงัคม หนา้ 42 ขอ้ 10) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั  (00123) 

จ านวน 80,000 บาท 

 หมวดค่าวสัดุ รวม 5,000 บาท 
 ประเภทวสัดุอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะประเภทอ่ืน เช่น กรวย เส้ือ

สะทอ้นแสง กระบองไฟ แผงเหลก็กั้น (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558 - 2560   
ยทุธศาสตร์ท่ี  7   การพฒันาดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 57 
ขอ้ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
************************** 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  100,000  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 100,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
 หมวดค่าวสัดุ รวม 100,000 บาท 
 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวคัซีน  ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  โรคปากเป่ือย  โรคเทา้เป่ือยของ

สตัว ์ยาฉีดคุมก าเนิด เขม็ไซรริงคแ์อลกอฮอลส์ าลี ยาสลบ ยาก าจดัเห็บหมดั 
ทรายอะเบท น ้ ายาพน่สารเคมีก าจดัยงุ และแมลงวนั ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ แนวทางการ
พฒันาดา้นสาธารณสุข หนา้ 38  ขอ้3)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข   งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั 
สาธารณสุข (00221) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
************************** 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  310,000  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 310,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
 หมวดค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 200,000 บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่  หมู่ท่ี   1 – 11    ในเขตบริการต าบล

บา้นโพธ์ิ  ตั้งไว ้200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บขยะมูลฝอยทุก
หมู่บา้นต าบลบา้นโพธ์ิ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  
พ.ศ. 2558 - 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาดา้นการจดั การและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  หนา้ 39  ขอ้ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 

   

งบเงนิอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 110,000 บาท 
  อุดหนุนตามโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี 1 - 11  

ตั้งไว ้110,000 บาท เพ่ือใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุขการแก ้ปัญหา
สาธารณสุขในเร่ืองต่างๆการจดับริการสุขภาพเบ้ืองตน้ในศูนย์ (ศสมช.)  ในเขตการ
บริการของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ    (ปรากฏในแผน 
พฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 - 2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  2     การพฒันาดา้นส่งเสริม 
คุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันาดา้นสาธารณสุข หนา้ 39  ขอ้ 7)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
************************** 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  20,000  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 
งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท 
  อุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนงบประมาณ  เพ่ือใชใ้นกิจการก่ิงกาชาดอ าเภอเมือง

นครราชสีมา ตั้งไว ้20,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันา 
ดา้นสวสัดิการและสงัคม หนา้ 42  ขอ้ 11)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
สงัคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  90,000  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 90,000 บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในโครงการจดัท าแผนพฒันาสามปีและแผนชุมชน   ตั้งไว ้

20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานจดัท าแผนพฒันาสามปี และแผนชุมชน
ในระดบัหมู่บา้นและต าบลเช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าประกอบ 
อาหารเล้ียง ค่าวสัดุ และอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 - 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7 การพฒันาดา้น
การบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้  59  ขอ้ 14)   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   งาน
ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252) 

   

  (2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  ตามโครงการ เทศบาล เคล่ือนท่ี  ตั้งไว ้30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการ  เทศบาล  เคล่ือนท่ี   เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าประกอบอาหารเล้ียง  ค่าวสัดุ และอุปกรณ์ต่างๆ   
ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง   ฯลฯ    (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 - 2560  
ยทุธศาสตร์ท่ี 7   การพฒันาดา้นการบริหารราชการใหมี้  
ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 57 ขอ้ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 
(00252) 

   

  (3) ค่าใชจ่้ายในโครงการอบรม   และประชุมสมัมนาอาชีพใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ องคก์ร
สตรี กลุ่มเยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ตั้งไว ้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ฝึกอบรม และประชุมสมัมนาอาชีพใหแ้ก่ กลุ่มอาชีพองคก์ร 
สตรีเยาวชนและประชาชนทัว่ไปฯลฯ ของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ     
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 - 2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หนา้   
36 ขอ้ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน งาน
ส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252) 

   

  (4) ค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมดา้นกฎหมาย  ตั้งไว ้20,000 บาท  เพื่อ จ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมดา้นกฎหมายจราจร / กฎหมาย พินยักรรม  ขอ้พิพาท 

   



68 
 

ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็ก และเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ตั้งใหแ้ก่ประชาชนในเขตบริการ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชนสงัคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย หนา้ 50 ขอ้ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็
ชุมชน     งานส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  90,000  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 30,000 บาท 
  (1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง และเกษตรอินทรีย  ์  

ตั้งไว ้ 30,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  และเกษตรอินทรียส์ าหรับกลุ่มเกษตรกร  หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ 
หรือประชาชนท่ีมีความสนใจในเขตบริการของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ 
ท่ี 2 การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติแนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริม หนา้  36  
ขอ้ 4)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) 

   

งบเงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์ จ านวน 60,000 บาท 
  อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 1 - 11 ตั้งไว ้60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การเล้ียงกบ เล้ียงปลา งานจกัสาน
และอ่ืนๆฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560ยทุธศาสตร์ท่ี  2   การ
พฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ    แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริม  หนา้ 36  ขอ้ 3)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  20,000 บาท  จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ รวม 20,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 หมวดค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายตามโครงการพระราชเสาวนียแ์ละโครงการพระราชด าริ  ตั้งไว ้20,000  

บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือตน้ไม ้ กลา้ไม ้ ชนิดต่างๆ  และค่าด าเนินการ
ตามโครงการรวมใจภกัรักษพ้ื์นท่ีสีเขียว   ตามพ้ืนท่ีสาธารณ 
ประโยชน์(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันา
ดา้นการจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หนา้ 52  ขอ้ 1)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่าไม ้
(00322) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน  1,681,710  บาท  จ่ายจากเงนิรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น            

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารงานคลงั   รวม 1,681,710    บาท 

งบบุคลากร             รวม    1,264,590    บาท   
 หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)      รวม     1,264,590     บาท 
 ประเภทเงินเดือนพนกังาน จ านวน 761,520   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี ของส่วนการคลงั จ านวน 5 อตัรา (ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.3 / ว
896 ลว. 9 พฤษภาคม  2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั (00113) 

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน จ านวน 179,070    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว     เงินเพ่ิมตามคุณวฒิุของพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน ส่วน การคลงั   จ านวน 4 อตัรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั (00113) 

   

 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   จ านวน 219,940    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาม

ภารกิจของส่วนการคลงั  จ านวน  2 อตัรา   และพนกังานจา้งทัว่ไป  1 อตัรา (ด่วนท่ีสุด ท่ี  
มท.0809.5 / ว33 ลว.15 สิงหาคม 2554)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั (00113) 

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนกังานจา้ง      จ านวน 104,060    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งตามภารกิจของส่วนการคลงั  

จ านวน 2 อตัรา  และพนกังานจา้งทัว่ไป  1 อตัรา  (ท่ี มท 0809.3/ว 1259  ลว.14 
พฤษภาคม 2555)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน
บริหารงานคลงั (00113) 

   

งบด าเนินงาน   รวม        368,320     บาท 
 หมวดค่าตอบแทน     รวม 237,620    บาท 

 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน 189,870   บาท 
  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว ้ 189,870 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี(เงินรางวลัประจ าปี)ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และ
พนกังานจา้งของ เทศบาลบา้นโพธ์ิ (ท่ี มท.0808.4/ ว4258 ลว 24 ธนัวาคม 2552) 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ดา้นการบริหารราชการ
ใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 60  ขอ้ 22)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
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บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั (00113) 
 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 7,750 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน   และลูกจา้ง ประจ าผู ้

ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั (00113)  

   

 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 40,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

ลูกจา้งประจ า   พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ก าหนด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
(00113)                                   

   

 หมวดค่าใช้สอย        รวม 90,700    บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ      จ านวน 5,000  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับค่าธรรมเนียมขอยอด  statement   จากธนาคาร, ค่าจดัส่ง

ไปรษณีย ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
คลงั (00113) 

   

 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน    85,700   บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้60,000 บาท  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั (00113) 
(2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี   ตั้งไว ้ 25,700 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ในการจดัท าแผนท่ีภาษี   เช่น   ค่าถ่ายเอกสารโครงการ   ค่าจา้งเหมาบริการต่าง  ๆ เก่ียวกบั
โครงการ  ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการ
บริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้  56  ขอ้  4)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั (00113) 

   

 หมวดค่าวสัดุ       รวม 40,000   บาท 
 ประเภทวสัดุส านกังาน   จ านวน 20,000 บาท 
  ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชส้ านกังาน   ตั้งไว ้ 20,000  บาท    เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของ

เคร่ืองใชต้่างๆ   ของส่วนการคลงั  เช่น  กระดาษ คลิปดินสอ ปากกา ลวดเยบ็กระดาษ
แฟ้มแบบพิมพต์่างๆฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 
ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้  57 ขอ้  5)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั  (00113)                                        

   

 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 20,000 บาท 
  ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล   ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ ์ เมาส์  เคร่ืองส ารองไฟ  ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2558 -2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 
57 ขอ้ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงาน
คลงั (00113) 

   

งบลงทุน     รวม 48,800     บาท 
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 หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม 48,800 บาท 
 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน   จ านวน 10,000 บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีลอ้เล่ือน  จ านวน 4 ตวั  ตั้งไว ้5,000 บาท เพื่อใชใ้นส านกังาน 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560   ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการบริหาร 
ราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 57 ขอ้ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั (00113)  
(2) ค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือน  จ านวน 1 หลงั  ตั้งไว ้5,000 บาท   เพ่ือใชเ้ก็บเอกสาร
ภายในส านกังาน   (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี    พ.ศ. 2558 -  2560 
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 60  ขอ้ 26) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหาร 
งานคลงั (00113) 

   

 ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 7,000 บาท 
  ค่าจดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง  ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 14  

ลา้นพิกเซล จ านวน 1 ตวั โดยมีคุณลกัษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกั
งบประมาณฯ  ประจ าปี  2556  เดือนกมุภาพนัธ์ 2556  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  
พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  
หนา้ 59 ขอ้ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน
บริหารงานคลงั (00113) 

   

 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จ านวน 31,800 บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว) 

ตั้งไว ้25,000 บาท คุณลกัษณะพ้ืนฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4  
แกนหลกั  (4 core)  และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 2.5 GHz และมีหน่วย 
ความจ า แบบ Cache  Memory ไม่นอ้ยกวา่ 6 MB จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB มี
หน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB  มีหน่วย
จดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) 
 ชนิด  SATA  หรือดีกวา่  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB  จ านวน 1 หน่วย มี DVD-RW 
หรือดีกวา่  จ านวน  1  หน่วย  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit  Ethernet  
หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่  1 ช่อง  มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio
ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว  จ านวน 1 หน่วยเพ่ือส าหรับใชใ้น
งานโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   (โดยใชคุ้ณสมบติัตาม
เกณฑร์าคากลาง  และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศ   และการส่ือสาร (ICT) ฉบบัประกาศวนัท่ี 8 มีนาคม 2556)(
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ดา้นการบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 60 ขอ้ 24)ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั (00113) 

   

  (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ตั้งไว ้6,800 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   มีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ย
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กวา่ 750 VA  สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่  15 นาที  ราคาเคร่ืองละ  1,700 บาท   
จ านวน  4  เคร่ือง  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  7 ดา้น
การบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 57 ขอ้ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั (00113) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน  895,770  บาท  จ่ายจากเงนิรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น   

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  รวม    895,770 บาท 

งบบุคลากร  รวม     599,480   บาท 
 หมวดเงนิเดอืน  ( ฝ่ายประจ า ) รวม     599,480   บาท 
 ประเภทเงินเดือนพนกังาน จ านวน 143,160   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี  และเงินปรับปรุงเงิน เดือนพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี  ของส่วนโยธา  จ านวน  1  อตัรา (ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท.0809.3 /ว  896  
ลว.  9 พฤษภาคม  2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
(00241 ) 

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน จ านวน 4,260   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว  เงินเพ่ิมตามคุณวฒิุของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

ของส่วนโยธา  จ านวน 1  อตัรา (ท่ี มท.080905  / ว11 ลว. 19 เมษายน 2554)   (ท่ี มท 
0809.3 / ว 1259 ลว.14 พฤษภาคม 2555) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

   

 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   จ านวน  305,640   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาม

ภารกิจ  จ านวน 3 อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา (ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.5/
ว33 ลว.15 สิงหาคม  2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง  จ านวน  146,420   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 3 อตัรา  

และพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา (ท่ี มท 0809.3 / ว 1259  ลว.14 พฤษภาคม 
2555)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

   

งบด าเนินงาน  รวม 279,790 บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  รวม   172,200   บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.     จ านวน 112,200  บาท   
   (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว ้ 112,200  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี (เงินรางวลัประจ าปี)  ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  และ
พนกังานจา้งของ  เทศบาลบา้นโพธ์ิ   (ท่ี มท.0808.4/ว4258 ลว 24 ธนัวาคม 2552)(
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7   ดา้นการบริหารราชการให้
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มีประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 60 ขอ้ 22)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจา้งประจ า ผูซ่ึ้งมีสิทธิ

เบิกไดต้ามระเบียบฯก าหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

   

 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 50,000   บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินลูกจา้ง 

ประจ า  พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ  ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร 
ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  

   

 หมวดค่าใช้สอย  รวม 40,000   บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 40,000  บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว ้ 40,000  บาท       

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าพาหนะ 
และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

   

 หมวดค่าวสัดุ  รวม 67,590 บาท 
 ประเภทวสัดุส านกังาน  จ านวน 20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต้่าง  ๆ เช่น  ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพต์่างๆ

ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหาร งานเคหะและชุมชนงานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

   

 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บลัลาสต ์สายไฟ  ฯลฯ  เพื่อใชใ้นการ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และส านกังาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
(00241) 

   

 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000    บาท 
  ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบ

เลเซอร์ แป้นพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองส ารองไฟฯลฯ (ปรากฏในแผน พฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 
2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 57  ขอ้  8)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

   

 ประเภทวสัดุอ่ืน           จ านวน 2,590  บาท 
  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองมือส าหรับช่างไฟฟ้าจ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยชุดประแจราคา 1,000 

บาท, คีมลอ็ค ราคา 540 บาท, คีมตดัสายไฟ ราคา 350 บาท,  ชุดไขควงราคา 400 บาท, 
เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า ราคา 300 บาท  ตั้งไว ้2,590 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ  จ านวน 1 
ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหาร งานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั เคหะและชุมชน (00241) 
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งบลงทุน รวม 16,500     บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม 16,500        บาท    
 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 4,500 บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานกระจกสไลด ์   ตั้งไว ้ 4,500  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตู ้

เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตวั  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 
ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 60 ขอ้ 25) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

   

 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 12,000  บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดฉีดหมึก (INKJET   Printer)   ตั้งไว ้12,000  บาท  

คุณลกัษณะพ้ืนฐานดงัน้ี  มีความละเอียดในการพิมพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 1,200  1,200 dpi 
มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าส าหรับขนาดกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หนา้ต่อนาที 
หรือ 10.2  ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพร่์างสีส าหรับ 
กระดาษขนาดA4ไม่นอ้ยกวา่ 17 หนา้ต่อนาทีหรือ 8.1 ภาพต่อนาทีมี Interface แบบ 1 

 Parallel หรือ 1  USB 2.0  หรือดีกวา่ สามารถใชก้บักระดาษ  A3, A4, Letter, 
Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100  แผน่ จ านวน 1 เคร่ือง โดย
ใชคุ้ณสมบติัตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ      และการส่ือสาร 
(ICT)  ฉบบัประกาศ วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558-
2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 60 ขอ้ 23) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน        
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

   

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน  3,911,600  บาท  จ่ายจากเงนิรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น    

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,911,600 บาท 

งบลงทุน รวม 3,801,100 บาท 
 หมวดค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,801,100 บาท 
 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    
  (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็  (เส้นรอบหมู่บ้าน) หมู่ที ่1         

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 104.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   พร้อมถมไหล่ทางดิน กวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

จ านวน 354,000 บาท 
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หนา้  22  ขอ้  1  (6)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน (00242)     

  (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็ (ทางไปวดัป่าอมตธรรมาราม) หมู่ที ่2              
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 125.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจ านวน 1ป้าย  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หนา้ 22 ขอ้ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน  354,000 บาท 

  (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็  (ทศิใต้หมู่บ้าน) หมู่ที ่3             
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 150.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หนา้  22   ขอ้ 3  (1)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 341,500 บาท 

  (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็  (หน้าบ้านแม่พา) หมู่ที ่4                       
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 44.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร   พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้ง
ขา้งละ  0.50  เมตร  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 - 2560 ยทุธศาสตร์ท่ี  1  
ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้ 23  ขอ้ 4 (2)  ตั้งจ่าย   จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 97,300 บาท 

  (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็(จากหมู่ที ่4 ไปหมู่ที ่9)หมู่ที ่4                  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หนา้  23  ขอ้ 4  (3)    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 281,700 บาท 

  (6) โครงการขุดลอกสระหนองสองห้อง (ข้างทีท่ าการ เทศบาล) หมู่ที ่5                           
ขนาดดา้นหนา้ ยาว 127.00 เมตร  กวา้ง 17.00 เมตร  ลึก 2.00 เมตร  พร้อมติดตั้ง 
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 1   ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้ 31 ขอ้ 9  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 369,300 บาท 

  (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็(ซอยบ้านนายเหมอืน) หมู่ที ่6ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตรหนา 0.15 เมตร (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  
ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้ 
23 ขอ้ 4 (3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
และถนน (00242) 

จ านวน 92,400 บาท 

  (8) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากบ้านไปหนองละเลงิ) หมู่ที ่6 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร สูง 0.10 เมตร (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้   
28 ขอ้ 14 (1)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า

จ านวน 99,900 บาท 
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และถนน (00242) 
  (9) โครงการขุดลอกคลองส่งน า้เข้าสระหนองจนัสอน  หมู่ที ่7              

ขนาดกวา้ง  8.00  เมตร  ยาว  350.00  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย   (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-
2560 ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 31 ขอ้ 11 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 230,900 บาท 

  (10) โครงการก่อสร้างถนนดนิ (จากโคกหนองขามไปหนองคอกควาย)  
หมู่ที ่7              
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร  สูง 0.30 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 27 ขอ้ 11  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 194,300 บาท 

  (11) โครงการขุดคลองส่งน า้จากบลอ็กคอนเวสิท์ไปหนองโกรกเชือก หมู่ที ่8             
ขนาดกวา้ง  10.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร  ลึก  2.00  เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558-
2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้ 31 ขอ้ 13 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 342,100 
 

บาท 

  (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็ (ทางไปบ้านหนองคอกควาย)หมู่ที ่9
              
ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หนา้  26  ขอ้ 8  (3)    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 354,000 บาท 

  (13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหลก็ (ทางไปสระกดุฆ้องวงค์)  หมู่ที ่10
               
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หนา้ 27  ขอ้  9  (1)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 341,500 บาท 

  (14) โครงการก่อสร้างฝายกั้นน า้สระหนองทุ่งมน หมู่ที ่11   
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร กวา้ง 22.00 เมตร พร้อมทาง คสล.กวา้ง 2.00 เมตร  
ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็  1.00 เมตร จ านวน 
6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 -2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 35 ขอ้ 46 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน    198,300  บาท 

  (15) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (รอบสระหนองทุ่งมน) หมู่ที ่11  จ านวน 99,900 บาท 
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ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร สูง 0.10 เมตร (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 
29  ขอ้ 19  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งาน
ไฟฟ้าและถนน (00242) 

  (16) โครงการลอกวชัพชืสระหนองทุ่งมน หมู่ที ่11 
ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 -2560 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้ 35 ขอ้ 47 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน (00242) 

จ านวน 50,000 บาท 

งบเงนิอุดหนุน  รวม 110,500 บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุน  รวม  110,500   บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน 110,500   บาท 
  (1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเมืองนครราชสีมา  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 

หมู่ท่ี 6  เพ่ือเป็นค่าวางระบบไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟ ระยะทาง 487.00 เมตร 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้  33 ขอ้  31  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (00242) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน  2,686,540  บาท  จ่ายจากเงนิรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น   

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  รวม   2,686,540  บาท 

งบบุคลากร  รวม   360,000   บาท 
 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 360,000   บาท 
 ประเภทเงินเดือนพนกังาน จ านวน   100,080  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีของส่วนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม จ านวน1 อตัรา (ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท.0809.3/ว. 9 พฤษภาคม 2554)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนกังาน จ านวน   79,920   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพ่ิมตามคุณวฒิุของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

ของส่วนการศึกษาฯ  จ านวน  1  อตัรา  (ท่ี  มท.  080905/ว11  ลว.19  เมษายน  2554) (ท่ี  
มท  0809.3/ว 1259 ลว  14  กรกฎาคม  2555)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา(00211) 

   

 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   จ านวน   129,120   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน  

1  อตัรา  (ด่วนท่ี  ท่ีมท 0809.5/ว33  ลว.15  สิงหาคม  2554 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211)  

   

 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง  ๆ  ของพนกังานจา้ง  จ านวน   50,880     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง   ของส่วนการศึกษาฯ  จ านวน  1 

อตัรา (ท่ี  มท 0809.3/ว1259  ลว  14  พฤษภาคม  2555) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา(00211)   

   

งบด าเนินงาน  รวม  2,247,240   บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  รวม     238,120   บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท. จ านวน   228,120   บาท 
  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว ้ 228,120  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี  (เงินรางวลัประจ าปี)ส าหรับพนกังาน ส่วนทอ้งถ่ิน   
และพนกังานจา้งของ  เทศบาลบา้นโพธ์ิ (ท่ี มท.0808.4/ว4258 ลว 24 ธนัวาคม 2552)  
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7   ดา้นการบริหารราชการ
ใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 60 ขอ้ 22)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
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 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จ านวน  10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินลูกจา้ง 

ประจ า   พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ก าหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
(00211) 

   

 หมวดค่าใช้สอย รวม   923,580   บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 87,680   บาท 
  (1) ค่าจา้งเหมาบริการ  ตั้งไว ้ 55,680  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจา้ง

เหมาท าความสะอาด อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองบวันาคตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา   
(00211) 
(2) โครงการรถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสและมีฐานะยากจน   ตั้งไว ้ 32,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายพาหนะน าส่งเด็กไปสถานศึกษา  ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา้น
โพธ์ิ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ดา้นส่งเสริม
คุณภาพชีวติ  แนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา  หนา้  46  ขอ้  14   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 

   

 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    
  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ     

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าพาหนะ  และ
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืน  ๆในการเดินทางไปราชการ  หรือการไปอบรมสมัมนา 
ของขาราชการส่วนต าบล  และพนกังานจา้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 

จ านวน   30,000   บาท 

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
(1) ค่าอาหารกลางวนัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ตั้งไว ้ 666,400  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวนัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวันาค  จ านวน  280,000  บาท  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นบา้นโพธ์ิ   จ านวน  196,000  บาท   ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองช่างตาย  จ านวน 
190,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 666,400 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211)   
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจดัการศึกษา   ตั้งไว ้ 102,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวันาค จ านวน  34,000  
บาท  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา้นโพธ์ิ  จ านวน  34,000  บาท ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง
ช่างตาย  จ านวน  34,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร   ตั้งไว ้15,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมสมัมนา หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของผูดู้แลเด็กเลก็ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั
นาค จ านวน 5,000 บาท ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา้นโพธ์ิ จ านวน  5,000  บาท  ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็หนองช่างตาย จ านวน  5,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา(00211) 

จ านวน   805,900   บาท 
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(4) ค่าไฟฟ้าตั้งไว ้18,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  จ านวน 3  
ศูนย ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร 
ทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211)  
(5) ค่าน ้ าประปา ตั้งไว ้4,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ าประปาส าหรับศูนยพ์ฒันา 
 เด็กเลก็  จ านวน  3  ศูนย ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

 หมวดค่าวสัดุ รวม  1,085,540   บาท 
 ประเภทวสัดุส านกังาน จ านวน 32,400   บาท 
  (1) ค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพต์่าง ๆ  ค่าวสัดุการศึกษา 

ฯลฯ  ตั้งไว ้ 30,000 บาท  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558 - 2560 ยทุธศาสตร์ท่ี  
7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ  หนา้ 57 ขอ้ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
(2) จดัซ้ือเกา้อ้ีลอ้เล่ือน  จ านวน 2,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีลอ้เล่ือน  จ านวน 2 
ตวั  ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองบวันาค  และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา้นโพธ์ิ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา (00211)  

   

 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)  จ านวน  1,033,140   บาท 
  ค่าจดัหาอาหารเสริม  (นม) ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนต่าง  ๆ เด็กก่อนปฐมวยัของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ในเขตบริหารขององคห์ารส่วนต าบลบา้นโพธ์ิ (ปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี   พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ  แนวทางการพฒันาดา้น
การศึกษา  หนา้ 43  ขอ้  1)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้253,570  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  779,570  บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
(00211) 

   

 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน   20,000   บาท 
  ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   เช่น   อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล    ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองส ารองไฟฯลฯ (ปรากฏในแผน พฒันาสามปี พ.ศ. 
2558 - 2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ หนา้ 57 
ขอ้ 7)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

   

งบลงทุน  รวม   29,300   บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 29,300      บาท 
 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน  จ านวน   2,300     บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือพดัลมเพดานใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองช่างตาย  จ านวน  1 ตวั  48  

น้ิว (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558-2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ดา้นส่งเสริม
คุณภาพชีวติ  แนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา  หนา้ 47  ขอ้  18)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211)  

   

 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 27,000   บาท 
  (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง    
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ตั้งไว ้ 27,000  บาท ท่ีมีคุณลกัษณะพ้ืนฐานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 
แกนหลกั(4 core)ท่ีมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 2.0 GHz  จ านวน 1 หน่วย  มี
หน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB  มีหน่วย
จดัเก็บขอ้มูล (Hard  disk) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่  750 GB จ านวน 1 หน่วย มีจอภาพ
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว มี DVD –RWหรือดีกวา่  จ านวน  1  หน่วยมีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย แบบ Gigabit  Ethernet หรือดีกวา่จ านวน ไม่นอ้ยกวา่  1  ช่อง  สามารถใชง้าน
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  Wi - Fi   (802.11b,  g, n)  และ  Bluetooth  โดยใชคุ้ณสมบติัตามเกณฑ์
ราคากลาง  และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ฉบบัประกาศวนัท่ี 8 มีนาคม 2556 (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปีพ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ  หนา้  59  ขอ้ 16)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

 

งบเงนิอุดหนุน รวม   50,000   บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุน  รวม   50,000   บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน   50,000   บาท 
  (1) อุดหนุนตามโครงการเขา้ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตต าบล บา้นโพธ์ิ  

ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจดักิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  
ของโรงเรียนในเขตต าบลบา้นโพธ์ิ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560   
ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ  แนวทาง การพฒันาดา้นการศึกษา   หนา้  44   
ขอ้  7)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา (00211) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
************************** 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง่ส้ินรวม  1,969,500  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  รวม   1,969,500   บาท 
งบด าเนินงาน  รวม 100,000   บาท 
 หมวดค่าใช้สอย รวม 100,000   บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 100,000   บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   ตามโครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ  

ตั้งไว ้100,000 บาท เพ่ือใชจ่้ายเป็นค่าด าเนินงานจดังานวนัเด็กแห่งชาติ (ท่ี มท0313.4/ว
1347 สว.19 พฤษภาคม  2541)(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558   -2560 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ  แนวทางการพฒันาดา้นการ ศึกษา  หนา้ 44 
ขอ้ 4)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

   

งบลงทุน รวม   243,500         บาท 
 หมวดค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง รวม 243,500         บาท 
 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 243,500 บาท 
  (1) โครงการติดเหลก็ดดัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตบริการต าบลบา้นโพธ์ิ  

ตั้งไว ้ 70,000  บาท    เพ่ือรักษาความปลอดภยัแก่เด็ก  และทรัพยสิ์นของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ จ านวน  2  ศูนย ์คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองบวันาค  และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นบา้นโพธ์ิก าหนด   (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา  หนา้ 47 ขอ้ 22 )  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

   

  (2) โครงการปูกระเบ้ืองยาง   ศพด.หนองบวันาค  หมู่ท่ี  1  ตั้งไว ้11,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปูกระเบ้ืองยาง ศพด. หนองบวันาคขนาดความกวา้ง 6.00  
เมตร ยาว 6.00 เมตร รวมเป็นพ้ืนท่ี  36.00  ตารางเมตร  (ปรากฏในแผน พฒันาสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติแนวทาง 
การพฒันาดา้นการศึกษา หนา้ 48 ขอ้ 25)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) 

   

  (3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างลา้งมือ  ลา้งหนา้   ท่ีแปลงฟัน ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็หนองบวันาค  ตั้งไว ้46,000 บาท  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  
ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ  แนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา หนา้ 49 ขอ้ 
29) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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  (4) โครงการก่อสร้างเสาธงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองช่างตาย  ตั้งไว1้8,500  บาท  

เพ่ือใหเ้ด็กไดแ้สดงออกในความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558 - 2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวติแนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา หนา้ 47 ขอ้ 19)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดบัก่อน  
วยัเรียนและประถมศึกษา (00212) 

   

  (5) โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็รอบอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ในเขตบริการ
ต าบลบา้นโพธ์ิ  ตั้งไว ้ 85,100  บาท  เพ่ือความปลอดภยัของเด็กและมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง
สะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ จ านวน 2  ศูนยคื์อศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา้นโพธ์ิ  
จ านวน 50,500 บาท และศูนย ์พฒันาเด็กเลก็บา้นหนองช่างตาย จ านวน 34,600 บาท 
ก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558- 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ดา้นส่งเสริม
คุณภาพชีวติ    แนวทางการพฒันาดา้น การศึกษา  หนา้ 47 ขอ้ 21)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 

   

  (6) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา้นโพธ์ิ  (จดัสวนหยอ่ม)   
ตั้งไว ้ 12,000  บาท   เพ่ือใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็น่าอยู ่ น่าเรียน  น่าชมก าหนด  (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558- 2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพ ชีวติ  แนว
ทางการพฒันาดา้นการศึกษา  หนา้ 47  ขอ้ 22)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)   

   

งบเงนิอุดหนุน  รวม  1,626,000   บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุน  รวม  1,626,000   บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน 1,626,000   บาท 
  (1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  ตั้งไว ้ 1,576,000  บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่โรงเรียน   จ านวน  5  แห่ง   ในเขต  เทศบาล  บา้นโพธ์ิ 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558- 2560 ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพฒันาดา้น การศึกษา หนา้ 43 ขอ้ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)   
(2) อุดหนุนตามโครงการทศันะศึกษาวนัวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนในเขตต าบลต าบลบา้น
โพธ์ิ ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการทศันะศึกษาวนัวทิยาศาสตร์
ของโรงเรียนในเขตต าบลบา้นโพธ์ิ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558- 2560  
ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพ ชีวติ  แนวทาง การพฒันาดา้นการศึกษา  หนา้  44  
ขอ้ 5)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง่ส้ิน 210,000  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ   รวม  210,000   บาท 
งบด าเนินงาน  รวม 130,000   บาท 
 หมวดค่าใช้สอย  รวม   130,000  บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 130,000        บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   ตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬาระดบัต าบลและระดบั

อ าเภอ  ตั้งไว ้ 130,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการแข่งขนักีฬาเยาวชน  ประชาชน 
ต าบลบา้นโพธ์ิ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี   พ.ศ. 2558 - 2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ    แนวทางการพฒันาดา้นสวสัดิการและสงัคมหนา้  41  ขอ้ 4)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและ
นนัทนาการ (00262) 

   

งบเงนิอุดหนุน  รวม 80,000   บาท 
 เงนิอุดหนุน รวม 80,000   บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน 80,000        บาท 
  (1) อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 43 

(พ.ศ. 2558) และการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ  คร้ังท่ี 33 (พ.ศ. 2558) ตั้งไว ้ 80,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติและ
การแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยทุธศาสตร์
ท่ี  2  ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ   แนวทางการพฒันา 
ดา้นการศึกษา หนา้ 46 ขอ้ 16) (จะด าเนินการเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ 
อนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ  
นนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ (00262) 

   

    
 
 

 

  



88 
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง่ส้ิน  480,000  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  รวม  480,000   บาท 
งบด าเนินงาน รวม 400,000   บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 400,000   บาท 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 400,000   บาท 
  (1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการของดีอ าเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งไว ้80,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานวนัดีอ าเภอเมืองนครราชสีมา (มท 0313.4/ว1347  ลว.19 
พฤษภาคม 2541)  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์์ท่ี 6  การ
พฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหนา้  53  ขอ้ 4)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (00263) 

   

  (2) ค่าใชจ่้ายการด าเนินโครงการเสริมสร้างบ ารุงพทุธศาสนาค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
ตามโครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงพทุธศาสนา (ปริวาสกรรม) ตั้งไว ้40,000 บาท  เพื่อ
เป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงส าหรับเยาวชน  และ
ประชาชนทัว่ไปในต าบลบา้นโพธ์ิ  (ปรากฏในแผน พฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 
ยทุธศาสตร์ ท่ี  6 การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน หนา้ 53 ขอ้ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  (00263) 

   

  (3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการงานประเพณีวนัสงกรานต ์ รดน ้ า ด าหวั
ผูสู้งอาย ุ ตั้งไว ้80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานจดักิจกรรมสืบสานงานประเพณีวนั
สงกรานต ์  รดน ้ าด าหวัผูสู้งอาย ุ (มท 0313.4 / ว1347  ลว. 19  พฤษภาคม 2541) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม  
ประเพณีทอ้งถ่ินไทย   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหนา้ 54 ขอ้ 7)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานศาสนา วฒันธรรมและ 
นนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  (00263)   
 

   

  (4) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตั้งไว ้
150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานจดักิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ (มท 0313.4/ว
1347 ลว.19 พฤษภาคม 2541) (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558- 2560  ยทุธศาสตร์
ท่ี   6   การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้ 
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53  ขอ้ 2)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ       
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  (00263)  

  (5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการวนัสตรีสากลและกิจกรรมการร าบวงสรวง
อนุสาวรียข์องกลุ่มสตรี  แม่บา้น ต าบลบา้นโพธ์ิ  ตั้งไว ้20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานวนัสตรีสากลของต าบลบา้นโพธ์ิ    และค่าใชจ่้ายในการร าบวงสรวง
อนุสาวรียท์า้วสุรนารี(ท่ี มท 0313.4/ว1347 ลว.19 พฤษภาคม 2541) (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหนา้ 54 ขอ้ 8)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(00263)   

   

  (6) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา ตั้งไว ้30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานจดักิจกรรมประเพณี 
เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา (มท 0313.4/ว 1347ลว.  19 พฤษภาคม  2541) 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี  6  การพฒันาดา้น
ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หนา้ 53 ขอ้ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (00263) 

   

งบเงนิอุดหนุน  รวม 80,000   บาท 
 เงนิอุดหนุน รวม 80,000   บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน 80,000 บาท 
  (1) อุดหนุนตามโครงการเขา้ค่ายพทุธธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ของโรงเรียนในเขตต าบล

บา้นโพธ์ิ    ตั้งไว ้ 50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเขา้ค่ายพทุธธรรม
เฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนในเขตต าบลบา้นโพธ์ิ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2558-2560  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ   แนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา 
หนา้ 45 ขอ้ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ    งานศาสนาวฒันธรรม  
ทอ้งถ่ิน (00263) 

   

  (2) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการจดังานประเพณีบุญ 
กุม้ขา้วใหญ่ของดีอ าเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งไว ้30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นอุดหนุนตาม 
โครงการจดังานของดีอ าเภอเมืองนครราชสีมา      ใหแ้ก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมือง
นครราชสีมา(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2558-2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  6   การพฒันา
ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 53 ขอ้ 5) (จะ 
ด าเนินการเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ    จากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  (00263) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  868,200  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น   

แผนงานงบกลาง 
รายจ่ายงบกลาง รวม 868,200  บาท 
 หมวดงบกลาง รวม 730,580 บาท 
 งานงบกลาง รวม 730,580 บาท 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 238,140 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานจา้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

194,940  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 43,200  บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง (00411) 

   

 ประเภทรายจ่ายการสนบัสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 48,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพสงเคราะห์ผูป่้วยโรคเอดส์ ของเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411) 
   

 ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 240,790 บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือบรรเทาสาธารณะ

ภยั หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง  งานงบกลาง (00411) 

   

 ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั จ านวน 163,650 บาท 
  (1) เงินทุนการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาระดบัปริญญาตรี ,  โท ของ

บุคลากรใน เทศบาลบา้นโพธ์ิ  ตั้งไว ้102,000 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (00411) 
(2) เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพใหแ้ก่กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาลบา้นโพธ์ิ ตั้งไว ้ 
61,650 บาท (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560   ยทุธศาสตร์ท่ี  2   การ
พฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ   แนวทาง การพฒันาดา้นสาธารณสุข หนา้ 40  ขอ้ 14)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (00411) 
 

   

 ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน 40,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือใหก้บัขา้ราชการ เช่น  พิการแขนขา / ค่าจดัการศพฯลฯ ตั้ง

จ่ายจากรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (00411) 
   

บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 137,620 บาท 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 137,620 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ    เพ่ือช่วยเหลือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินใน    
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อตัราร้อยละหน่ึง       จากประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558  ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (00411) 

 


