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เทศบาลต าบลโพธิท์อง 
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เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
เขต/อําเภอ โพธิ์ทอง    จังหวัดอางทอง
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ม. 5  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล อางแกว
  เขต/อําเภอ โพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  14120

พื้นที่ 2.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,218 คน
ชาย 1,980 คน

หญิง 2,238 คน

ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 71,952,577.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 85,097,450.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,949,260.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 554,483.08 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 48,409,446.48 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 406,593.26 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 340,167.28 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,020,769.99 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 148,930.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,754,724.33 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 24,738,261.62 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 129,192.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,762,976.82 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,120,584.51 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,096,868.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,568,454.97 บาท

งบลงทุน จํานวน 663,763.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,313,305.84 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 129,192.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 976,784.70 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 406,593.26 566,000.00 800,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

340,167.28 271,000.00 287,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,020,769.99 1,124,000.00 955,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 148,930.00 40,000.00 80,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,916,460.53 2,001,000.00 2,122,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,754,724.33 17,532,000.00 18,481,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,754,724.33 17,532,000.00 18,481,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 24,738,261.62 27,467,000.00 28,396,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,738,261.62 27,467,000.00 28,396,400.00

รวม 48,409,446.48 47,000,000.00 49,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,120,584.51 12,214,410.00 14,349,003.00

งบบุคลากร 16,096,868.50 18,338,940.00 17,164,380.00

งบดําเนินงาน 8,568,454.97 9,580,250.00 11,701,817.00

งบลงทุน 663,763.00 3,496,800.00 2,487,600.00

งบเงินอุดหนุน 3,313,305.84 3,369,600.00 3,297,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,762,976.82 47,000,000.00 49,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,263,623

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,687,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,386,850

แผนงานสาธารณสุข 3,878,284

แผนงานเคหะและชุมชน 1,714,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,275,780

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 70,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,375,420

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,349,003

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,349,003 14,349,003
    งบกลาง 14,349,003 14,349,003

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,478,680 1,175,700 1,645,080 9,299,460
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,854,040 1,175,700 1,645,080 6,674,820

งบดําเนินงาน 1,593,000 557,263 780,900 2,931,163
    คาตอบแทน 107,000 0 152,000 259,000

    คาใช้สอย 835,000 411,000 489,900 1,735,900

    คาวัสดุ 289,000 125,683 72,000 486,683

    คาสาธารณูปโภค 362,000 20,580 67,000 449,580

งบเงินอุดหนุน 33,000 0 0 33,000
    เงินอุดหนุน 33,000 0 0 33,000

รวม 8,104,680 1,732,963 2,425,980 12,263,623

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 120,000 1,572,840 1,692,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 1,572,840 1,692,840

งบดําเนินงาน 163,000 826,600 989,600
    คาใช้สอย 123,000 411,000 534,000

    คาวัสดุ 40,000 288,000 328,000

    คาตอบแทน 0 30,000 30,000

    คาสาธารณูปโภค 0 97,600 97,600

งบลงทุน 0 4,600 4,600
    คาครุภัณฑ์ 0 4,600 4,600

รวม 283,000 2,404,040 2,687,040

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 636,960 1,341,300 0 1,978,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 636,960 1,341,300 0 1,978,260

งบดําเนินงาน 300,260 2,144,130 20,000 2,464,390
    คาตอบแทน 42,000 25,000 0 67,000

    คาใช้สอย 166,200 576,560 20,000 762,760

    คาวัสดุ 70,000 1,487,570 0 1,557,570

    คาสาธารณูปโภค 22,060 55,000 0 77,060

งบเงินอุดหนุน 0 2,944,200 0 2,944,200
    เงินอุดหนุน 0 2,944,200 0 2,944,200

รวม 937,220 6,429,630 20,000 7,386,850

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,340,180 2,340,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,340,180 2,340,180

งบดําเนินงาน 1,218,104 1,218,104
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 751,104 751,104

    คาวัสดุ 250,000 250,000

    คาสาธารณูปโภค 97,000 97,000

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

รวม 3,878,284 3,878,284

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 0 1,216,000 1,216,000
    คาใช้สอย 0 916,000 916,000

    คาวัสดุ 0 300,000 300,000

งบลงทุน 498,000 0 498,000
    คาครุภัณฑ์ 498,000 0 498,000

รวม 498,000 1,216,000 1,714,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 558,780 0 558,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,780 0 558,780

งบดําเนินงาน 67,000 650,000 717,000
    คาใช้สอย 30,000 650,000 680,000

    คาวัสดุ 35,000 0 35,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

รวม 625,780 650,000 1,275,780
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,294,860 0 1,294,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,294,860 0 1,294,860

งบดําเนินงาน 2,095,560 0 2,095,560
    คาใช้สอย 1,307,000 0 1,307,000

    คาวัสดุ 685,000 0 685,000

    คาสาธารณูปโภค 103,560 0 103,560

งบลงทุน 78,000 1,907,000 1,985,000
    คาครุภัณฑ์ 78,000 0 78,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,907,000 1,907,000

รวม 3,468,420 1,907,000 5,375,420

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,263,623

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,687,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,386,850

แผนงานสาธารณสุข 3,878,284

แผนงานเคหะและชุมชน 1,714,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,275,780

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 70,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,375,420

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,349,003

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดอางทอง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
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ส่วนที ่3

- รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

เทศบาลต าบลโพธิท์อง

อ าเภอโพธิท์อง  จงัหวดัอ่างทอง

ของ

รายละเอียดประกอบเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประมาณการรายรบั

- รายจ่ายตามแผนงาน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 40,862.59 40,425.26 200,000.00 125.00 % 450,000.00
     ภาษีป้าย 245,351.00 366,168.00 366,000.00 -4.37 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 286,213.59 406,593.26 566,000.00 800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,114.60 2,000.00 25.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 199,050.00 196,940.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 110.00 60.00 500.00 -40.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,190.50 858.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 630.00 510.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 58,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 66,900.00 18,750.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 113,271.80 52,344.68 24,000.00 25.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

7,570.00 0.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,050.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 330.00 90.00 500.00 -40.00 % 300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 9,500.00 10,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 400,602.30 340,167.28 271,000.00 287,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 718,889.00 687,976.00 719,000.00 4.31 % 750,000.00
     ดอกเบี้ย 401,800.03 332,793.99 400,000.00 -50.00 % 200,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,120,689.03 1,020,769.99 1,124,000.00 955,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 40,430.00 148,930.00 40,000.00 100.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,430.00 148,930.00 40,000.00 80,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 67,306.02 290,917.55 262,000.00 41.22 % 370,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,441,033.74 15,508,823.78 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,822,844.21 2,005,136.63 1,822,000.00 3.46 % 1,885,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8,011.84 64,907.53 46,000.00 -10.87 % 41,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,331,007.17 3,485,290.15 3,331,000.00 16.18 % 3,870,000.00
     คาภาคหลวงแร 8,940.85 23,514.31 15,000.00 100.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 8,750.10 19,245.11 13,000.00 92.31 % 25,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

43,182.00 356,889.27 43,000.00 504.65 % 260,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,731,075.93 21,754,724.33 17,532,000.00 18,481,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,086,398.00 24,738,261.62 27,467,000.00 3.38 % 28,396,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 23,086,398.00 24,738,261.62 27,467,000.00 28,396,400.00
รวมทุกหมวด 45,665,408.85 48,409,446.48 47,000,000.00 49,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 287,600 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 300 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:16:05 หน้า : 1/5



คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 300 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 955,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,481,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 370,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,885,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 41,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,870,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,396,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,396,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอน จํานวน 28,396,400 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอน จํานวน  9,255,800 บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
จํานวน 1,427,570 บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
จํานวน 3,170,580 บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1,373,140 บาท ได้แก 
    4.1 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1,078,500 บาท
    4.2 เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
    4.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก  
          จํานวน 25,000 บาท
    4.4 เงินคาตอบแทนผู้ดูแลเด็ก จํานวน 136,800 บาท
    4.5 เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 6,840 บาท
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 104,180 บาท ได้แก 
    5.1คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว จํานวน 74,800 บาท
    5.2 คาหนังสือเรียน จํานวน 5,200 บาท 
    5.3 อุปกรณ์การเรียน จํานวน 5,200 บาท
    5.4 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 7,800 บาท
    5.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 11,180 บาท
6. เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,790,400  บาท
7. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ จํานวน 1,905,600  บาท
8. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปวยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
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9. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท
10. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
จํานวน 11,210 บาท
11. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
จํานวน 55,920 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 237,287 155,983 176,900 22.44 % 216,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,991 10,115 9,700 23.71 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,178,200 7,499,700 9,020,400 19.62 % 10,790,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,392,800 1,391,200 1,682,400 13.27 % 1,905,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 10,500 23,300 80.26 % 42,000

เงินสํารองจาย 136,549.27 206,297.22 500,000 -60 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 585,990 5.48 % 618,108

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 19,320 900 % 193,200

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 216,660 0 % 216,650

คาใช้จายในการจัดจราจร 28,000 0 20,000 0 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง    จังหวัดอางทอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 29,783.08 42,501.29 38,350 3.1 % 39,540

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

94,590 93,240 92,990 2.06 % 94,905

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

362,830 475,080 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 25,494.19 19,320 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 770,560 216,648 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 9,700 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,282,784.54 10,120,584.51 12,386,010 14,349,003
รวมงบกลาง 10,282,784.54 10,120,584.51 12,386,010 14,349,003
รวมงบกลาง 10,282,784.54 10,120,584.51 12,386,010 14,349,003

รวมแผนงานงบกลาง 10,282,784.54 10,120,584.51 12,386,010 14,349,003
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 291,995 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 69,580 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 69,580 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 66,432 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400 1,294,332 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,490,400 1,791,919 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,434,739 2,601,400 2,750,100 3.69 % 2,851,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 144,000 144,000 144,000 0 % 144,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 96,320 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 335,280 448,000 794,900 -16.37 % 664,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,820 11,870 37,500 192.48 % 109,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,103,159 3,289,270 3,810,500 3,854,040
รวมงบบุคลากร 4,593,559 5,081,189 6,435,140 6,478,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

33,600 0 0 100 % 10,000

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 105,600 72,000 97,000 107,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,520 263,179.75 40,000 50 % 60,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 107,870 210,000 2.86 % 216,000

คาเชาอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง

78,000 109,000 144,000 0 % 144,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,090 0 10,000 50 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 87,010 0 50,000 -40 % 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งทุกระดับ 0 606,091 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม
และวันสําคัญอื่น ๆ

37,483 11,100 83,950 -52.35 % 40,000

คาใช้จายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 21,200 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมสร้างจิต
สํานักด้านการปองกันการทุจริตและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล

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

คาใช้จายในโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

0 15,400 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ

0 0 12,050 148.96 % 30,000

คาใช้จายในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

31,435 14,040 20,000 50 % 30,000

คาใช้จายในโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

18,644 3,460 13,800 117.39 % 30,000

คาใช้จายในโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,400 201,630 174,100 -42.56 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 339,782 1,331,770.75 757,900 835,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,304.9 103,749 50,000 -50 % 25,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 22,753 9,000 44.44 % 13,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,920 19,189 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 1,475 3,000 100 % 6,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,996 11,600 10,300 94.17 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,891.5 46,620.1 75,000 6.67 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,300 38,620 80,000 0 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 129,412.4 244,006.1 257,300 289,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 44,106.93 49,812.59 160,000 56.25 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,176.35 5,141.35 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,878.18 18,415.22 32,000 9.38 % 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 320 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 44,940 46,823.2 66,200 -0.3 % 66,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 115,101.46 120,512.36 269,200 362,000
รวมงบดําเนินงาน 689,895.86 1,768,289.21 1,381,400 1,593,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง หลังสวิง  0 13,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 79,400 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน เปิดทึบ 0 14,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  0 14,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล*

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

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

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด  Network  แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 0 2,500 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร แบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ขนิด 
Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) 

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,400 121,050 112,800 0
รวมงบลงทุน 1,400 121,050 112,800 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:20 หน้า : 8/51



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนโครงการ
ปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่
อําเภอโพธิ์ทอง  

0 17,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในเขต
พื้นที่อําเภอโพธิ์ทอง (สถานที่กลาง)

15,000 15,000 15,000 0 % 15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี

12,500 6,599.84 18,000 0 % 18,000

รวมเงินอุดหนุน 27,500 38,599.84 33,000 33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 27,500 38,599.84 33,000 33,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,312,354.86 7,009,128.05 7,962,340 8,104,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 392,700 417,780 439,020 3.01 % 452,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 305,520 331,410 352,740 3.78 % 366,060

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 372,240 391,080 406,800 -21.83 % 318,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,088,460 1,158,270 1,216,560 1,175,700
รวมงบบุคลากร 1,088,460 1,158,270 1,216,560 1,175,700

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,800 15,976 24,000 -16.67 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 96,000 96,000 210,000 2.86 % 216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,775 8,820 25,000 -20 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 600 0 10,000 100 % 20,000

คาใช้จายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

8,950 8,950 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมแผน
ชุมชน ปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี

12,005 2,160 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,750 128,440 11,000 990.91 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 130,880 260,346 295,000 411,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,000 13,864 30,000 -24.39 % 22,683

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 22,980 23,985 11,840 153.38 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,930 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 730 3,900 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,220 49,630 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 96,860 91,379 104,840 125,683
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 360 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,156.5 7,575.6 7,680 -1.3 % 7,580

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 25,000 -68 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,156.5 7,935.6 37,680 20,580
รวมงบดําเนินงาน 230,896.5 359,660.6 437,520 557,263

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิงสูง 0 6,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:20 หน้า : 11/51



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

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต

0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 43,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล*

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

0 10,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 5,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 8,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 110,900 0 0
รวมงบลงทุน 0 110,900 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,319,356.5 1,628,830.6 1,654,080 1,732,963
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 791,820 839,865.5 859,860 14.83 % 987,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,140 144.54 % 17,460

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 295,800 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 550,440 594,198 677,600 -22.96 % 522,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 10,496 12,000 535.5 % 76,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,680,060 1,486,559.5 1,598,600 1,645,080
รวมงบบุคลากร 1,680,060 1,486,559.5 1,598,600 1,645,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

49,200 47,050 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 59,000 60,000 84,500 20.71 % 102,000

รวมค่าตอบแทน 108,200 107,050 134,500 152,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,200 61,900 20,000 -15 % 17,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 79,742 96,000 105,100 2.76 % 108,000

คาเชาอาคารเก็บพัสดุ 42,000 42,000 21,000 -100 % 0

คาเชาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง

111,432 119,732 101,000 20.2 % 121,400

คาประกันภัยอาคารตลาดสดเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

9,066.11 9,066.11 10,000 0 % 10,000

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 69,108 20,154 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ การบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0 0 28,500 -35.09 % 18,500

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 5,000 0 % 5,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนาราย
ได้

0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,500 12,800 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 322,048.11 361,652.11 410,600 489,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,377 44,507.5 54,000 -62.96 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,690 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,160 1,500 5,000 -80 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,743.3 942.12 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,960 28,670 54,000 -25.93 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 91,930.3 75,619.62 128,000 72,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,718.42 1,707.72 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 16,928.4 2,641 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 44,940 45,870.9 47,000 0 % 47,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 63,586.82 50,219.62 67,000 67,000
รวมงบดําเนินงาน 585,765.23 594,541.35 740,100 780,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 64,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 0 0 6,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 11,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 7,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล*

21,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*

43,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล*

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 4,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ขนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,200 0 104,700 0
รวมงบลงทุน 90,200 0 104,700 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,356,025.23 2,081,100.85 2,443,400 2,425,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,987,736.59 10,719,059.5 12,059,820 12,263,623
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 0 0 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 0 105,000 2.86 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 105,000 123,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,700 250.88 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,700 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 110,700 163,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 230,700 283,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 501,600 538,650 577,600 3.76 % 599,340

คาจ้างลูกจ้างประจํา 522,060 551,280 578,100 3.22 % 596,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 636,120 580,280 485,600 -32.29 % 328,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,820 37,140 36,100 32.96 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,704,600 1,707,350 1,677,400 1,572,840
รวมงบบุคลากร 1,704,600 1,707,350 1,677,400 1,572,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 24,200 20,800 44.23 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 24,200 20,800 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,780 78,955 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 85,161 210,000 2.86 % 216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,050 8,000 25 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหมและ
เทศกาลวันสงกรานต์

5,940 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยใน
อาคารเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับชุมชนและ
โรงเรียน

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 133,110 72,708.8 75,000 33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 148,830 237,874.8 353,000 411,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,661 22,258 10,000 100 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,555 2,100 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,930 4,899 6,000 33.33 % 8,000

วัสดุกอสร้าง 9,560 26,592 42,000 -52.38 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 77,360.6 6,050.85 7,800 541.03 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,501.6 40,115.95 70,000 28.57 % 90,000

วัสดุการเกษตร 0 6,500 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 76,185 15,680 71,600 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,690 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 31,155.6 0 23,000 117.39 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 270,908.8 129,885.8 310,400 288,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 93,262.94 58,375.41 78,000 8.97 % 85,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,863.54 3,329.31 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,517.26 1,455.2 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,859.6 8,859.6 10,400 -7.69 % 9,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 106,503.34 72,019.52 91,400 97,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 526,242.14 463,980.12 775,600 826,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 0 0 0 100 % 4,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 0 4,600
รวมงบลงทุน 0 9,500 0 4,600

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,230,842.14 2,180,830.12 2,453,000 2,404,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,230,842.14 2,180,830.12 2,683,700 2,687,040

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 279,780 301,140 323,640 4.91 % 339,540

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 673,200 367,440 320,360 -23.21 % 246,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,140 0 13,500 147.56 % 33,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 975,120 686,580 675,500 636,960
รวมงบบุคลากร 975,120 686,580 675,500 636,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 42,000 42,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 96,000 59,354 237,000 -54.43 % 108,000

คาเชาที่ดินรายปีในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

3,200 3,200 3,200 -100 % 0

คาเชาที่ดินรายปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 3,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,360 16,644 27,700 -27.8 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,050 11,150 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 145,610 90,348 317,900 166,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,350 27,445 14,300 39.86 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 0 4,000 25 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,600 25,285 17,800 12.36 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 42,950 52,730 116,100 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,245.93 1,624.04 3,000 233.33 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 500 0 % 500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 11,056.66 11,560 0 % 11,560

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,233.93 12,680.7 15,060 22,060
รวมงบดําเนินงาน 241,793.93 197,758.7 491,060 300,260
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิงสูง 12,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เเบบเเยกสวน 
เเบบตั้งพื้นหรือเเบบเเขวน ขนาด 30,000 
บีทียู

0 0 83,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 15,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล*

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

0 15,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,800 39,500 107,000 0
รวมงบลงทุน 29,800 39,500 107,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,246,713.93 923,838.7 1,273,560 937,220
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 905,400 965,840 1,033,900 4.31 % 1,078,500

เงินวิทยฐานะ 35,000 122,500 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 150,600 158,280 108,700 3.77 % 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,820 1,140 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,099,820 1,247,760 1,268,600 1,341,300
รวมงบบุคลากร 1,099,820 1,247,760 1,268,600 1,341,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 24,000 4.17 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 22,800 22,800 24,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 97,000 700 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 0 0 100 % 216,000

คาพนักงานจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 192,000 192,000 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 9,450 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

329,760 254,910 280,260 17.95 % 330,560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,600 6,300 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 544,810 550,210 290,960 576,560
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,880 29,310 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,660 20,580 1,373,950 4.99 % 1,442,570

คาอาหารเสริม (นม) 1,450,868.94 1,315,929.2 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 3,696.85 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 6,075 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,850 14,000 7,000 114.29 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 1,488,955.79 1,385,894.2 1,380,950 1,487,570
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 71,372.89 56,717.39 20,000 150 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 7,828.26 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 80,360.89 64,545.65 20,000 55,000
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รวมงบดําเนินงาน 2,136,926.68 2,023,449.85 1,715,910 2,144,130
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อกระดานชานอ้อย บุกํามะหยี่ 0 3,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ 0 3,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 0 1,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ขนาด 30X110X80 
ซม.

0 7,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncton 
เลเซอร์ หรือ LED สี

0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 45,600 0 0
รวมงบลงทุน 0 45,600 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 2,868,600 2.64 % 2,944,200
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา

2,477,635 2,814,800 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,477,635 2,814,800 2,868,600 2,944,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,477,635 2,814,800 2,868,600 2,944,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,714,381.68 6,131,609.85 5,853,110 6,429,630
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,961,095.61 7,055,448.55 7,126,670 7,386,850
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,015,380 1,085,820 1,153,260 3.27 % 1,190,940

เงินประจําตําแหนง 60,000 59,870 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,285,080 1,333,920 1,257,500 -25.38 % 938,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,280 40,560 36,380 314.62 % 150,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,431,740 2,520,170 2,507,140 2,340,180
รวมงบบุคลากร 2,431,740 2,520,170 2,507,140 2,340,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,400 54,460 47,000 -36.17 % 30,000
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คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 11,430 -2.15 % 11,184

คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 5,712 0 0 % 0

คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

4,986 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 0 211,354 53.3 % 324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,250 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,700 3,000 0 100 % 20,000

คาใช้จายในโครงการปองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

39,165.75 48,411.45 60,000 0 % 60,000

คาใช้จายในโครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม

0 127,700 90,030 11.07 % 100,000

คาใช้จายในโครงการปองกันและควบคุม
โรคเอดส์

29,150 16,530 0 100 % 5,000

คาใช้จายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 16,170 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายในโครงการรณรงค์ปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในโครงการรณรงค์ลดละเลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

18,530 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 58,260 0 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

51,360 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 67,120 -16.69 % 55,920

คาใช้จายในโครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,044.26 77,648.6 64,000 25 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 226,506.01 396,972.05 560,934 751,104
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,460 32,866 27,500 27.27 % 35,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,730 1,649 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,996 15,424 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,495.35 54,944.49 80,000 -25 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,020 109,962 75,000 -46.67 % 40,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 3,000 6,720 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,660 45,000 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 130,361.35 266,565.49 272,500 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 50,468.37 43,226.05 54,000 11.11 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,538.22 2,413.92 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,252.8 4,415.89 6,000 33.33 % 8,000

คาบริการไปรษณีย์ 326 98 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 8,988 8,990 100.22 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 65,573.39 59,141.86 79,990 97,000
รวมงบดําเนินงาน 422,440.75 722,679.4 1,033,424 1,218,104

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง 6,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 15,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
ดิจิตอล 

0 7,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 5,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ  0 4,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ 0 9,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องยอยไม้   0 73,723 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,800 151,923 0 0
รวมงบลงทุน 21,800 151,923 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยและ
แยกกักในชุมชน (community isolation) 
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย
และแยกกักตัวในชุมชน (Community 
lslation) อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 200,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000 259,906 260,000 0 % 260,000

รวมเงินอุดหนุน 240,000 459,906 460,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 459,906 460,000 320,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,115,980.75 3,854,678.4 4,000,564 3,878,284
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,115,980.75 3,854,678.4 4,000,564 3,878,284

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 720 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 720 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 7,800 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 8,520 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 8,520 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 8,520 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 681,240 727,080 0 0 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 825,060 850,920 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 88,200 56,580 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,636,500 1,676,580 0 0
รวมงบบุคลากร 1,636,500 1,676,580 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,000 390 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 96,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือนขับรถ
ยนต์สวนกลาง

0 96,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

384,000 384,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,072 6,282 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,210 125,670 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 480,282 708,342 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,145 28,225 0 0 % 0
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 1,670 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,376.75 21,856.8 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,524.4 87,711.77 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 20,770 57,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,704 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,180 28,590 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 111,996.15 229,757.57 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 9,822.38 1,437.19 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,091.4 1,296.84 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,490 11,056.66 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,403.78 13,790.69 0 0
รวมงบดําเนินงาน 610,681.93 951,890.26 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 
17 ฟุต 

0 78,400 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 498,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  0 38,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 116,400 0 498,000
รวมงบลงทุน 6,000 116,400 0 498,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,253,181.93 2,744,870.26 0 498,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 98,762 82,367 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 53,068 100,239.48 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 151,830 182,606.48 0 0
รวมงบดําเนินงาน 151,830 182,606.48 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา 0 37,990 0 0 % 0

คาจัดซื้อเสาไฟฟาคอนกรีตอัดแรง 13,150.3 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโคมไฟถนน 55,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,150.3 37,990 0 0
รวมงบลงทุน 68,150.3 37,990 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 219,980.3 220,596.48 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 44,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 0 576,000 -25 % 432,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือนเก็บและ
ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

192,000 240,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือนทําความ
สะอาดตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

95,448 96,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือนทําความ
สะอาดถนนและทางเท้า

184,000 192,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:20 หน้า : 40/51



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

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือนทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง

96,000 96,000 0 0 % 0

คาเชาพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
คากําจัดขยะมีพิษและอันตราย

310,733.5 257,292 301,000 19.6 % 360,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,583.56 72,375.3 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 957,765.06 953,667.3 957,000 916,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 115,478 33,065 68,970 15.99 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 19,778.95 18,267.7 45,000 -66.67 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 240 22,000 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 129,235.9 158,732 176,000 -37.5 % 110,000

วัสดุการเกษตร 0 3,170 4,006 24.81 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 18,620 45,670 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 283,352.85 280,904.7 363,976 300,000
รวมงบดําเนินงาน 1,241,117.91 1,234,572 1,320,976 1,216,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,241,117.91 1,234,572 1,320,976 1,216,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,714,280.14 4,200,038.74 1,320,976 1,714,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 362,730 386,100 3.43 % 399,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 206,760 169,680 176,600 -21.86 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 546,300 532,410 562,700 558,780
รวมงบบุคลากร 546,300 532,410 562,700 558,780

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 8,500 -41.18 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด
เทศบาล

0 15,742 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,975 8,000 -37.5 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 500 1,900 % 10,000
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โครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส หรือผู้ที่ได้รัยผลกระทบจากเหตุ
สาธารณภัย

0 0 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,000 1,790 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,000 20,507 527,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 3,500 42.86 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,560 0 18,000 -44.44 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,560 0 46,500 35,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,500 33.33 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,500 2,000
รวมงบดําเนินงาน 17,560 20,507 575,000 67,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล*

0 22,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร แบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,400 30,900 0 0
รวมงบลงทุน 1,400 30,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 565,260 583,817 1,137,700 625,780
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการลดรายจายเพิ่มรายได้ 
ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

17,530 40,000 50,000 0 % 50,000
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คาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส หรือผู้ที่ได้รัยผลกระทบจากเหตุ
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 17,530 40,000 50,000 650,000
รวมงบดําเนินงาน 17,530 40,000 50,000 650,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 17,530 40,000 50,000 650,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 582,790 623,817 1,187,700 1,275,780
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 70,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 50,000 70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 50,000 70,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 772,740 3.17 % 797,220
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เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 645,720 -39.79 % 388,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 29,940 123.25 % 66,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,490,400 1,294,860
รวมงบบุคลากร 0 0 1,490,400 1,294,860

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 72,540 37.85 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน 0 0 960,000 1.25 % 972,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 200 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 93,000 115.05 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,140,540 1,307,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 100,000 50 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,000 0 % 3,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 220,000 -54.55 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 11,460 423.56 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 67,000 49.25 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 661,460 685,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 40,000 100 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 11,560 0 % 11,560

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 63,560 103,560
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,865,560 2,095,560

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดเครื่องพนยา 0 0 13,700 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:20 หน้า : 48/51



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

คาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเสาไฟฟาคอนกรีตอัดแรง 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 18,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 38,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 66,600 78,000
รวมงบลงทุน 0 0 66,600 78,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,422,560 3,468,420
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คากอสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมูที่ 3 ตําบล
บางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 288,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างประตูทางเข้า-ออก สํานักงาน
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง หมูที่ 2 ตําบลบาง
พลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 593,000 -100 % 0
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กอสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง หมูที่ 5 ตําบลอางแก้ว อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 335,000 -100 % 0

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
บริเวณริมถนนอางแก้ว 10 หลังบ้านนาย
ประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อน
ปองกันตลิ่ง หมูที่ 3 ตําบลอางแก้ว อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 0 100 % 438,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางทอ ค.ส.ล. ถนนอางแก้ว 2 
จากบริเวณสามแยกบ้านเลขที่ 48/3 ถึง
ปากถนนอางแก้ว 2 ซอย 2 หมูที่ 7 ตําบล
อางแก้ว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 0 100 % 842,000

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ปูพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณสามแยก
ถนนอินทประมูล 3 (ถนนทางเข้าวัดเดิม) ถึง
สี่แยกถนนทางเข้าวัดบุญศิริวิทยาราม ด้าน
หนองยายคลัง หมูที่ 7 ตําบลอินทประมูล 
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 14,000 4,378.57 % 627,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ปูพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอางแก้ว 10 บริเวณ
คอสะพานวิจารณ์โสภณ ถึงสะพานคลอง
สาหราย หมูที่ 4 คําบลอางแก้ว อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

0 0 102,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ปูพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอางแก้ว 5 บริเวณ
หน้าโรงสีเกาตอของเดิมถึงบริเวณปากทาง
เข้าตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง หมูที่ 5 
ตําบลอางแก้ว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

0 0 1,330,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬาตําบลบางพลับ 
หมูที่ 3 ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอางทอง

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,762,000 1,907,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,762,000 1,907,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,762,000 1,907,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6,184,560 5,375,420

รวมทุกแผนงาน 35,875,509.77 38,762,976.82 47,000,000 49,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,349,003 บาท
งบกลาง รวม 14,349,003 บาท

งบกลาง รวม 14,349,003 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 216,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผลประโยชน์และ
สวัสดิการพนักงาน โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบ
แทนพนักงานจางที่เทศบาลจะตองจาย
- เป็นไปตามระเบียบแหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอางทอง เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 16
 สิงหาคม 2547 ขอ 33  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจาย
เงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางพนักงานจางโดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามหนังสือเวียน ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3882 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,790,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพรายเดือนใหกับผูสูงอายุ
ที่มีสิทธิภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,905,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพรายเดือนใหกับผูพิการ
ที่มีสิทธิภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพรายเดือนใหกับผูป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ขอ 16 และขอ 17
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อแกไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัย
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหตั้งจายเพียงพอตอการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นตน
(2) การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5
(3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0805.2/
ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนรับประโยชน์โดย
ตรง เชน การทาสีตีเสน แผงกั้น จัดทําป้าย สัญญาณไฟ
จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใชในการควบคุมการจราจร และอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะดังกลาว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203
 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 39,540 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนดไวในขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 16 กําหนดใหชําระคาบํารุงไมนอย
กวารอยละเศษหนึ่งสวนหก ของงบประมาณรายรับจริงประจําปีที่
ผานมา ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แตไมเกิน 750,000 บาท 
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลมีรายรับจริง
จากงบประมาณทั่วไป ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุด
หนุนทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 23,671,184.86 บาท คํานวณรอยละ
เศษหนึ่งสวนหก 23,671,184.86 x 0.00167 = 39,530.87
 บาท จึงตั้งไวจํานวน 39,540 บาท

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 193,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ ว 1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 16)
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 216,650 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจาง
ประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 618,108 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบ
กับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ใหคํานวณตั้งจายใน
อัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายไดตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป ประจําปีงบประมาณนั้น ยกเวนเงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลประมาณการรายรับงบ
ประมาณรายจายทั่วไป ดังนี้ รายรับ 49,000,000.00 บาท
หัก เงินอุดหนุน 28,396,400.00 บาท
คงเหลือ 20,603,600.00 บาท
คิด 3 % เทากับ 618,108 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500
- เป็นไปตามกฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามหนังสือซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 94,905 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ในอัตรารอยละ 50 ของคาบริการที่ได
รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,104,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,478,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให
1. นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง รายเดือน ๆ ละ 27,600 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 2 คน รายเดือน ๆ
 ละ 15,180 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให
1. นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง รายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 2 คน รายเดือน ๆ
 ละ 3,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให
1. นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง รายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทองจํานวน 2 คน รายเดือน ๆ
 ละ 3,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 1 คน ราย
เดือน ๆ ละ 9,660 บาท 
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 1 คน ราย
เดือน ๆ ละ 6,900 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให
1. ประธานสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 1 คน รายเดือน ๆ
 ละ 15,180 บาท 
2. รองประธานสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 1 คน ราย
เดือน ๆ ละ 12,420 บาท 
3. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 10 คน รายเดือน ๆ
 ละ 9,660 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,854,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,851,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหปลัด
เทศบาล ระดับ 8 รายเดือน ๆ ละ 7,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
รายเดือน ๆ ละ 7,000 บาท
2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
รายเดือน ๆ ละ 3,500 บาท
3. หัวหนาฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
รายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 664,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 109,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 1,593,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล ตามที่ไดรับมอบหมาย ไดแก คาตรวจผลงานของคณะ
กรรมการประเมินผลงานของเทศบาล และคาตอบแทนผูทรง
คุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 
 

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ใหพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่นที่มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 835,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน ปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักปลัดเทศบาล
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คาเชาอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง รายเดือน ๆ ละ 12,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ
 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่
ประชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาใชจายในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหมและวันสําคัญอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม
และวันสําคัญอื่น ๆ  เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 37 ลําดับที่ 7

คาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย คา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 37 ลําดับที่ 6
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมสรางจิตสํานักดานการป้องกันการ
ทุจริตและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมสราง
จิตสํานึกดานการป้องกันการทุจริตและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 38 ลําดับที่ 10

คาใชจายในโครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในวันจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 35 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  17:14:24 หนา : 12/78



คาใชจายในโครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 35 ลําดับที่ 3

คาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรม
นาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช ส
ยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 34 ลําดับที่ 1
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คาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน 
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย คา
ใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 36 ลําดับที่ 4

คาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เชน คาใช
จายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 36 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ดิน หิน หินคลุก ทราย อิฐมอญ อิฐบล็อค สังกะสี และ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ชุดตรวจอาหาร และเครื่อง
สําอาง น้ํายาตาง ๆ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดทําสิ่งของ
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชน กระดาษ ไม
อัด สี พูกัน สติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะหัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์
บังคับสัตว์ ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 362,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
สําหรับโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาล 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอ
โพธิ์ทอง (สถานที่กลาง)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอโพธิ์ทอง (สถานที่กลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 42 ลําดับที่ 12
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดงานรัฐ
พิธี ดังนี้
1. วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคลายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
2. วันที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
3. วันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
4. วันที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุชาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5. วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
6. วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และ
วันแมแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 39 - 41 ลําดับที่ 11

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,732,963 บาท
งบบุคลากร รวม 1,175,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,175,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 452,220 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหหัวหนาฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
รายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 366,060 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางใหลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 318,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 557,263 บาท
ค่าใช้สอย รวม 411,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือนปฏิบัติหนาที่ใน
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหาร
ในการจัดประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับการจัดประชุม เชน คาเชาหองประชุม 
คาดอกไม คาตกแตงสถานที่ประชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใชจายในโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ปรับปรุงแผน
พัฒนาเทศบาล และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาบริการถายเอกสาร และคาใชจาย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 44 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ระบบเสียงตามสาย  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 125,683 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 22,683 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดทําสิ่งของ
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชน กระดาษ ไม
อัด สี พูกัน สติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน 
หมึกคอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี 
โปรแกรม และอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,580 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,580 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ เชน ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,425,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,645,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,645,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 987,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 17,460 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานเทศบาล
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับตน) รายเดือน ๆ ละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 522,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 76,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 780,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน คาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง/ตรวจการจาง
และผูควบคุมงาน

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ใหพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 489,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือนปฏิบัติหนาที่ใน
งานกองคลัง

คาเชาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 121,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทองใหกับ
ธนารักษ์พื้นที่อางทอง ฯลฯ

คาประกันภัยอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่
ประชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบันทึกบัญชี
ดวยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จํานวน 18,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 43 ลําดับที่ 14

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ 
และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 43 ลําดับที่ 13
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ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บและพัฒนารายได

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ เชน คาจางเหมาจัดทํา
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คาจางลูกจาง คา
วัสดุ คาใชสอย คาจางพนักงานสํารวจภาคสนาม คาจางเหมาถาย
เอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หนาที่ 44 ลําดับที่ 15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 67,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
สําหรับโทรศัพท์สํานักงานของเทศบาล

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 283,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือนปฏิบัติหนาที่ใน
งานเทศกิจ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ รองเทา ถุง
มือ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน
แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)ป้ายไฟหยุด
ตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมนไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
 และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะหัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์
บังคับสัตว์ ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,404,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,572,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,572,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 599,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 596,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางใหลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 328,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 826,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือชวยเหลือผูประสบภัย เชน คา
ตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และคาตอบแทน
สําหรับผูปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 411,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือนปฏิบัติหนาที่ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่
ประชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการ
ฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหมและเทศกาลวันสงกรานต์

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหมและวันเทศกาลวัน
สงกรานต์ เชน คาไฟฟ้าแสงสวาง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คา
เชาเต็นท์ คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ คาใชจายอื่น ๆ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนาที่ 45 ลําดับที่ 3
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คาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกซอมแผน
อัคคีภัยในชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิด
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนาที่ 46 ลําดับที่ 6

คาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนอัคคีภัยในอาคารเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกซอมแผน
อัคคีภัยในอาคารเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนาที่ 46 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน  ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ดิน หิน หินคลุก ทราย อิฐมอญ อิฐบล็อค สังกะสี และ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไมดอก พันธุ์ไม
ประดับ ไมยืนตน หญา กระถางตนไม สายยางทอ
น้ํา สปิงเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง)ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไมตบ
ไฟ) ฯลฯ 
และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะหัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์
บังคับสัตว์ ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
สําหรับโทรศัพท์สํานักงานของเทศบาล 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 4,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,600 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จํานวน 4,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 30
 แอมป ทองแดงแท จํานวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 4,600 บาท ราย
ละเอียดและราคาไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมาณตามราคาทองถิ่น จัดซื้อเพราะมีความจําเป็นตองใชใน
การปฏิบัติงาน 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 937,220 บาท

งบบุคลากร รวม 636,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 636,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 339,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลเเละเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงใหหัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) รายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 300,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ใหพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

ค่าใช้สอย รวม 166,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน ปฏิบัติหนาที่ใน
งานกองการศึกษา 

คาเชาที่ดินรายปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 3,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินรายปี ๆ ละ 3,200 บาท ใหกับวัด
เกาะ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่
ประชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ดิน หิน หินคลุก ทราย อิฐมอญ อิฐบล็อค สังกะสี และ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไมดอก พันธุ์ไม
ประดับ ไมยืนตน หญา กระถางตนไม สายยางทอ
น้ํา สปิงเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,060 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
สําหรับโทรศัพท์สํานักงาน 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,429,630 บาท
งบบุคลากร รวม 1,341,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,341,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,078,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหครูผูดูแลเด็กและเงินปรับปรุงประจําปี
เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ใหครูผูดูแลเด็ก
เล็ก จํานวน 3 คน ๆ ในอัตราคนละ 3,500 บาทตอเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหผูดูแลเด็ก
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหผูดูแลเด็กเล็กตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 2,144,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหครูผูดูแลเด็กที่มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 576,560 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน ปฏิบัติหนาที่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 93 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 330,560 บาท

1. คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ขอมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 44 คน  จัดสรรจํานวน  245
 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท/วัน จํานวน 226,380 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 91 ลําดับที่ 1

2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
จํานวน 44 คน จัดสรรรายหัวละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 74,800
 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 92 ลําดับที่ 4

3. คาหนังสือเรียน
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ขอมูล ณ วัน
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ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 26 คน จัดสรรรายหัวละ 200
 บาท/ปี จํานวน 5,200 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 92 ลําดับที่ 4

4. คาอุปกรณ์การเรียน
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 26 คน  จัด
สรรรายหัวละ 200 บาท/ปี จํานวน 5,200 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 92 ลําดับที่ 4
         
5. คาเครื่องแบบนักเรียน
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 26 คน จัด
สรรรายหัวละ 300 บาท/ปี จํานวน 7,800 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 92 ลําดับที่ 4

6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 26 คน  จัด
สรรรายหัวละ 430 บาท/ปี จํานวน 11,180 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา 
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หนาที่ 92 ลําดับที่ 4

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 
"ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น" (จํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
การรับนักเรียนประจําปี)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,487,570 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,442,570 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล 3
 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ขอ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 44 คน และเด็กนัก
เรียนตั้งแตระดับอนุบาล 2-3 / ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใน
สังกัด สพฐ. ไดแก โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
 (วิทยาคม) โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยา
ราม ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 701 คน จัด
สรร จํานวน 260 วัน 
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 1,427,570 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 91 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ชุดตรวจตาง ๆ น้ํายาตาง ๆ และ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์
ทอง
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,944,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,944,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,944,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็ก
นักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล 2-3/ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ใน
สังกัด สพฐ.ไดแก โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
 (วิทยาคม) โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยา
ราม ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จํานวน 701 คน จัด
สรร จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท/วัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 99 ลําดับที่ 16
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 
"ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น" (จํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
การรับนักเรียนประจําปี)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คา
จางเหมา จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ของในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6  6.1 แผนงานการศึกษา หนาที่ 98 ลําดับที่ 14

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,878,284 บาท

งบบุคลากร รวม 2,340,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,340,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,190,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 
รายเดือน ๆ ละ 3,500 บาท
2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
รายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 938,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 150,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจาง
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนินงาน รวม 1,218,104 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1. คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน ๆ ละ 5,000
 บาท ตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ
.ศ. 2562
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดกิจการที่เป็นผล
ประโยชน์ของประชาชนในทองถิ่น ใหเป็นอํานาจและหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  17:14:24 หนา : 52/78



ค่าใช้สอย รวม 751,104 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 11,184 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ๆ แรกภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิ่งหาคม จํานวนตัวละ 3
 บาท/ครั้ง ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6
 บาท) จํานวน 11,184 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือนปฏิบัติหนาที่ใน
งานกูชีพ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่
ประชุม เป็นตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิด
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 51 ลําดับที่ 7
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คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม เชน คายาและ
เวชภัณฑ์ คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 51 ลําดับที่ 6

คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 52 ลําดับที่ 11

คาใชจายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 4  4.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 83 ลําดับที่ 2
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คาใชจายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิด
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 49 ลําดับที่ 1

คาใชจายในโครงการรณรงค์ลดละเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดละเลิกใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 4  4.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 85 ลําดับที่ 6
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คาใชจายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 55,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คายาและเวชภัณฑ์ คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ คาใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ คา
วัสดุประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 50 ลําดับที่ 4

คาใชจายในโครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 55 ลําดับที่ 18

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ชุดตรวจอาหาร และเครื่อง
สําอาง น้ํายาตาง ๆ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ รองเทา ถุง
มือ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์
บังคับสัตว์ ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
สําหรับโทรศัพท์สํานักงานของเทศบาล 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ 
 

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต
แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการควบคุมประชากรสุนัข
และแมว ภายใตแผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 58 ลําดับที่ 23
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับชุมชนภายในเขตเทศบาลโพธิ์ทอง
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณ
สุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน
กิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ จํานวน 13 ชุมชน ๆ
 ละ 20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  2.1 แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 59 ลําดับที่ 24

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 498,000 บาท

งบลงทุน รวม 498,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 498,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายพรอมติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบ
ไรสายพรอมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ชุดลูก
ขาย จํานวน 6 ขุด รายละเอียดและราคาไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น จัดซื้อ
เพราะมีความจําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/พ.ศ. 2565 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและ
ชุมชน หนาที่ 14 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แกไขครั้งที่ 1
/พ.ศ. 2565 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน หนาที่ 14
 ลําดับที่ 7
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,216,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,216,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 916,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน ปฏิบัติหนาที่ใน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาเชาพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คากําจัดขยะมีพิษและ
อันตราย

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
คากําจัดขยะมีพิษและอันตราย ใหกับเทศบาลเมืองอางทอง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการลอกทอระบายน้ําและคาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะประเภท
ตาง ๆ แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใส
ขยะ กระดาษชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ดิน หิน หินคลุก ทราย อิฐมอญ อิฐบล็อค สังกะสี และ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไมดอก พันธุ์ไม
ประดับ ไมยืนตน หญา กระถางตนไม สายยางทอ
น้ํา สปิงเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ รองเทา ถุง
มือ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 625,780 บาท

งบบุคลากร รวม 558,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 558,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 399,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  17:14:24 หนา : 65/78



งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล คาจางเหมา
ถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานทีประ
ชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  17:14:24 หนา : 67/78



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการลดรายจายเพิ่มรายได ตามแนวหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดรายจายเพิ่มราย
ได ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตกแตงสถานที่เปิดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 5  5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 4

คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่เปิด
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 5  5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 90 ลําดับ
ที่ 6
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โครงการชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส หรือผูที่ไดรัยผล
กระทบจากเหตุสาธารณภัย

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุ
สาธารณภัย เชน คาจัดซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค
สําหรับชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 1 ขุด ตอ
ครอบครัว คาวัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใช
จายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 5  5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 90 ลําดับ
ที่ 7

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผูสูงอายุ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน 
คาตกแตงสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 101 ลําดับที่ 4
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คาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คา
ใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน คาตกแตงสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559                     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 101 ลําดับที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,468,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,294,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,294,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 797,220 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) รายเดือน ๆ ละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 388,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจาง
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 66,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจาง
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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งบดําเนินงาน รวม 2,095,560 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,307,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน จํานวน 972,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือนปฏิบัติหนาที่ใน
กองชาง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบอกรับหนังสือวารสาร และเอกสาร
ที่เกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ คูมือในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
คาจางเหมาถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัด
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานทีประ
ชุม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น ตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ถุงใสขยะ กระดาษ
ชําระ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ดิน หิน หินคลุก ทราย อิฐมอญ อิฐบล็อค สังกะสี และ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไมดอก พันธุ์ไม
ประดับ ไมยืนตน หญา กระถางตนไม สายยางทอ
น้ํา สปิงเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดทําสิ่งของ
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชน กระดาษ ไม
อัด สี พูกัน สติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนดิสก์ แผนซีดี แผนดีวีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่อง
มือแกะสลักเครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,560 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาไฟฟ้าเนื่องในการประดับไฟฟ้า
แสงสวางในวันสําคัญตาง ๆ เชน 
1. วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ
3. วันชึ้นปีใหม
4. วันสงกรานต์
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
สําหรับโทรศัพท์สํานักงาน
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากรในการสงหนังสือติดตอ
ราชการ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อ
ติดตอราชการและคาฝากสงไปรษณีย์เหมาจายรายเดือน ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

คาจัดซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ยาว 8 เมตร ราย
ละเอียดและราคาไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น จัดซื้อเพราะมีความ
จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/พ.ศ. 2565 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาที่ 14 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 4
 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อเพราะมีความจําเป็นตองใชในการปฏิบัติ
งาน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/พ.ศ. 2565 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาที่ 14 ลําดับที่ 9
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งานก่อสร้าง รวม 1,907,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,907,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,907,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก บริเวณริมถนนอางแกว 10 
หลังบานนายประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณทายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่
ที่ 3 ตําบลอางแกว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

จํานวน 438,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 262.00 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 27
 บอ บริเวณริมถนนอางแกว 10 หลังบานนายประภาส เยือก
เย็น ถึงบริเวณทายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมูที่ 3 ตําบลอาง
แกว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 61 ลําดับที่ 1

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ ค.ส.ล. 
ถนนอางแกว 2 จากบริเวณสามแยกบานเลขที่ 48/3 ถึงปากถนนอาง
แกว 2 ซอย 2 หมูที่ 7 ตําบลอางแกว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จํานวน 842,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล. ผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 501.90 ตารางเมตร พรอมวางทอ ค.ส.ล
. ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบอพัก ค.ส.ล. 15
 บอ หมูที่ 7 ตําบลอางแกว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลโพธิ์ทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 71 ลําดับ
ที่ 11
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ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณ
สามแยกถนนอินทประมูล 3 (ถนนทางเขาวัดเดิม) ถึงสี่แยกถนนทาง
เขาวัดบุญศิริวิทยาราม ดานหนองยายคลัง หมูที่ 7 ตําบลอิน
ทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

จํานวน 627,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กวาง 3.90 เมตร ยาว 311.50 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,214.85 ตารางเมตร จากบริเวณ
สามแยกถนนอินทประมูล 3 (ถนนทางเขาวัดเดิม) ถึงสี่แยกถนน
ทางเขาวัดบุญศิริวิทยาราม ดานหนองยายคลัง หมูที่ 7 ตําบลอิน
ทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,790,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,905,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

618,108

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

193,200

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

216,650

คาใช้จายในการจัด
จราจร

20,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

39,540

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,790,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,905,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

618,108

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

193,200

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

216,650

คาใช้จายในการจัด
จราจร

20,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

39,540
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

94,905

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,291,140 599,340 1,418,040 1,190,940 399,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

101,460

เงินประจําตําแหนง 204,000 18,000 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 366,060 596,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,504,800 436,800 358,800 938,400 138,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

94,905

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

797,220 8,696,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

101,460

เงินประจําตําแหนง 42,000 324,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 962,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 388,800 3,765,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

207,360 60,000 57,420 150,840 21,420

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000 30,000 120,000

คาเชาบ้าน 174,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 97,000 30,000 5,000 30,000 44,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลรายเดือน

540,000 324,000 324,000 324,000 432,000

คาเชาอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

121,400

คาเชาอาคารที่ทําการ
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

144,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

66,840 563,880

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

210,000

คาเชาบ้าน 216,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 311,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลรายเดือน

972,000 2,916,000

คาเชาอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง

121,400

คาเชาอาคารที่ทําการ
สํานักงานเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

144,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาประกันภัยอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000 10,000 10,000 10,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 35,000 20,000 20,000 10,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหมและวัน
สําคัญอื่น ๆ

40,000

คาใช้จายในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

30,000

คาใช้จายในโครงการ
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน ปรับปรุงแผน
พัฒนาเทศบาล และ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปี

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาประกันภัยอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 85,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 195,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหมและวัน
สําคัญอื่น ๆ

40,000

คาใช้จายในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

30,000

คาใช้จายในโครงการ
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน ปรับปรุงแผน
พัฒนาเทศบาล และ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปี

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการฝึก
อบรมสร้างจิตสํานักด้าน
การป้องกันการทุจริต
และปฏิบัติตามหลักธร
รมาภิบาล

50,000

คาใช้จายในโครงการวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ

30,000

คาใช้จายในโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการฝึก
อบรมสร้างจิตสํานักด้าน
การป้องกันการทุจริต
และปฏิบัติตามหลักธร
รมาภิบาล

50,000

คาใช้จายในโครงการวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ

30,000

คาใช้จายในโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศร ราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

30,000

คาใช้จายในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

30,000

คาใช้จายในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชินี

30,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ การบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

18,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศร ราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

30,000

คาใช้จายในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

30,000

คาใช้จายในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชินี

30,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ การบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

18,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 5,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และพัฒนารายได้

150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240,000 100,000 40,000 80,000 80,000 10,000

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

15,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
ซ้อมแผนอัคคีภัยใน
ชุมชน

10,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
ซ้อมแผนอัคคีภัยใน
อาคารเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

10,000

คาเชาที่ดินรายปีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง

3,200

คาใช้จายในโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 5,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และพัฒนารายได้

150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 750,000

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

15,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
ซ้อมแผนอัคคีภัยใน
ชุมชน

10,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
ซ้อมแผนอัคคีภัยใน
อาคารเทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง

10,000

คาเชาที่ดินรายปีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง

3,200

คาใช้จายในโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมสุขภาพเด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

330,560

คาจ้างสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

11,184

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

60,000

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ โรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมสุขภาพเด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

330,560

คาจ้างสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

11,184

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

60,000

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ โรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์

5,000

คาใช้จายในโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะ

40,000

คาใช้จายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

คาใช้จายในโครงการ
รณรงค์ลดละเลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี

5,000

คาใช้จายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุ
นัชบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

55,920

คาใช้จายในโครงการ
อาหารปลอดภัย

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์

5,000

คาใช้จายในโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะ

40,000

คาใช้จายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

คาใช้จายในโครงการ
รณรงค์ลดละเลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี

5,000

คาใช้จายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุ
นัชบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

55,920

คาใช้จายในโครงการ
อาหารปลอดภัย

5,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาเชาพื้นที่กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล คา
กําจัดขยะมีพิษและ
อันตราย

360,000

คาใช้จายในโครงการลด
รายจายเพิ่มรายได้ ตาม
แนวหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

โครงการชวยเหลือผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส หรือผู้ที่ได้รัยผล
กระทบจากเหตุสาธารณ
ภัย

500,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

20,000

คาใช้จายในโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 67,683 20,000 40,000 35,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,000 5,000 10,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาเชาพื้นที่กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล คา
กําจัดขยะมีพิษและ
อันตราย

360,000

คาใช้จายในโครงการลด
รายจายเพิ่มรายได้ ตาม
แนวหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

โครงการชวยเหลือผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส หรือผู้ที่ได้รัยผล
กระทบจากเหตุสาธารณ
ภัย

500,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

20,000

คาใช้จายในโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 15,000 197,683

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 214,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,000 8,000 1,447,570 80,000

วัสดุกอสร้าง 6,000 20,000 10,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000 50,000 20,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 90,000 10,000 60,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 15,000 35,000 50,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000 30,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 5,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 85,000 50,000 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 5,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 45,000 3,000 10,000 8,000

คาบริการไปรษณีย์ 16,000 500 1,000 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,580 9,600 11,560 18,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 1,562,570

วัสดุกอสร้าง 100,000 151,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 205,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 555,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 17,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 340,000

วัสดุอื่น 70,000

วัสดุการเกษตร 100,000 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 65,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 80,000 525,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000 76,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 21,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

11,560 171,300

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนตาม
โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอ
โพธิ์ทอง (สถานที่กลาง)

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนตาม
โครงการขอรับเงินอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี

18,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

2,944,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนตาม
โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอ
โพธิ์ทอง (สถานที่กลาง)

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนตาม
โครงการขอรับเงินอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี

18,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

2,944,200

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การดําเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

260,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่รถยนต์

4,600

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การดําเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

260,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่รถยนต์

4,600

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง

498,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเสาไฟฟ้า
คอนกรีตอัดแรง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบอพัก บริเวณริม
ถนนอางแก้ว 10 หลัง
บ้านนายประภาส เยือก
เย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 
ตําบลอางแก้ว อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง

498,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเสาไฟฟ้า
คอนกรีตอัดแรง

40,000 40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง

38,000 38,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบอพัก บริเวณริม
ถนนอางแก้ว 10 หลัง
บ้านนายประภาส เยือก
เย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 
ตําบลอางแก้ว อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

438,000 438,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจร เทถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางทอ ค.ส.ล. 
ถนนอางแก้ว 2 
จากบริเวณสามแยก
บ้านเลขที่ 48/3 ถึงปาก
ถนนอางแก้ว 2 ซอย 2 
หมูที่ 7 ตําบลอางแก้ว 
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจร ปูพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากบริเวณ
สามแยกถนนอิน
ทประมูล 3 (ถนนทาง
เข้าวัดเดิม) ถึงสี่แยก
ถนนทางเข้าวัดบุญศิริ
วิทยาราม ด้านหนอง
ยายคลัง หมูที่ 7 ตําบล
อินทประมูล อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

รวม 14,349,003 12,263,623 2,687,040 7,386,850 3,878,284 1,714,000 1,275,780 70,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 29/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจร เทถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางทอ ค.ส.ล. 
ถนนอางแก้ว 2 
จากบริเวณสามแยก
บ้านเลขที่ 48/3 ถึงปาก
ถนนอางแก้ว 2 ซอย 2 
หมูที่ 7 ตําบลอางแก้ว 
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

842,000 842,000

ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจร ปูพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากบริเวณ
สามแยกถนนอิน
ทประมูล 3 (ถนนทาง
เข้าวัดเดิม) ถึงสี่แยก
ถนนทางเข้าวัดบุญศิริ
วิทยาราม ด้านหนอง
ยายคลัง หมูที่ 7 ตําบล
อินทประมูล อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

627,000 627,000

รวม 5,375,420 49,000,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565  17:22:51 หน้า : 30/30



ภาคผนวก



1. เงนิเดอืน ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 8,043,000 บาท

2. คา่จ้างประจ า ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 962,760 บาท

3. คา่จ้างช ั่วคราว ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 4,192,680 บาท

4. คา่เชา่บา้น ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 216,000 บาท

5. เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 216,650 บาท

6. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 216,600 บาท

7. เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 12,000 บาท

8. เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ (กบท.) ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 618,608 บาท

9. เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ช.ค.บ.) ต ัง้จ่ายรวมท ัง้สิน้ 19,320 บาท

14,497,618 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ทีต่ ัง้จ่ายจากรายได้รวมเงนิอุดหนุนทุกประเภท

หมายเหต ุคดิเป็นรอ้ยละ 29.59  ของรายจ่ายทีต่ ัง้จ่ายจากรายได้รวมเงนิอุดหนุนทุกประเภท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมต ัง้จ่ายเป็นเงนิท ัง้สิน้


