
 
 
 
 

 
 
 
   

 

เทศบญัญติั 

 

เรือ่ง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

 

ของ 
เทศบาลต าบลบา้นโคก     

อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 







ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น





คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบ้านโคก
อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 269,200.85 229,000.00 256,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 311,790.06 340,900.00 321,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 538,069.46 1,053,000.00 518,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,162.00 41,100.00 64,800.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,184,222.37 1,666,000.00 1,161,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 26,875,348.69 25,931,000.00 25,559,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 26,875,348.69 25,931,000.00 25,559,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,345,450.00 15,714,000.00 14,700,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,345,450.00 15,714,000.00 14,700,000.00

รวม 43,405,021.06 43,311,000.00 41,420,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,753,204.61 9,005,840.00 11,284,580.00

งบบุคลากร 12,408,025.70 14,251,525.00 14,859,932.00

งบดําเนินงาน 8,603,600.38 11,979,635.00 10,655,582.00

งบลงทุน 9,539,260.00 6,545,000.00 1,457,655.00

งบรายจ่ายอืน 3,110.00 15,000.00 5,000.00

งบเงินอุดหนุน 209,000.00 1,514,000.00 3,157,251.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,516,200.69 43,311,000.00 41,420,000.00

รวม 39,516,200.69 43,311,000.00 41,420,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,391,398

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,549,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,957,749

แผนงานสาธารณสุข 3,771,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 583,048

แผนงานเคหะและชุมชน 7,016,885

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,075,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 790,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,284,580

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 41,420,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,705,960 0 1,459,180 8,165,140

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,081,320 0 1,459,180 5,540,500

งบดําเนินงาน 3,486,958 20,000 571,800 4,078,758

    ค่าตอบแทน 319,000 0 95,000 414,000

    ค่าใช้สอย 2,291,558 20,000 321,800 2,633,358

    ค่าวัสดุ 406,400 0 145,000 551,400

    ค่าสาธารณูปโภค 470,000 0 10,000 480,000

งบลงทุน 72,200 0 70,300 142,500

    ค่าครุภัณฑ์ 72,200 0 70,300 142,500

งบรายจ่ายอืน 0 0 5,000 5,000

    รายจ่ายอืน 0 0 5,000 5,000

                                             รวม 10,265,118 20,000 2,106,280 12,391,398

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 984,960 0 984,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 984,960 0 984,960

งบดําเนินงาน 0 565,000 565,000

    ค่าใช้สอย 0 340,000 340,000

    ค่าวัสดุ 0 225,000 225,000

                                             รวม 984,960 565,000 1,549,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 497,604 447,420 945,024

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 497,604 447,420 945,024

งบดําเนินงาน 0 892,725 892,725

    ค่าใช้สอย 0 140,300 140,300

    ค่าวัสดุ 0 752,425 752,425

งบเงินอุดหนุน 0 1,120,000 1,120,000

    เงินอุดหนุน 0 1,120,000 1,120,000

                                             รวม 497,604 2,460,145 2,957,749

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,482,480 2,482,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,482,480 2,482,480

งบดําเนินงาน 1,288,900 1,288,900

    ค่าตอบแทน 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 932,900 932,900

    ค่าวัสดุ 280,000 280,000

                                             รวม 3,771,380 3,771,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 513,048 513,048

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 513,048 513,048

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 583,048 583,048



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,769,280 0 0 0 1,769,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,769,280 0 0 0 1,769,280

งบดําเนินงาน 175,000 501,439 258,960 1,174,800 2,110,199

    ค่าตอบแทน 50,000 0 0 0 50,000

    ค่าใช้สอย 60,000 210,000 168,960 894,800 1,333,760

    ค่าวัสดุ 65,000 291,439 90,000 280,000 726,439

งบลงทุน 1,315,155 0 0 0 1,315,155

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,315,155 0 0 0 1,315,155

งบเงินอุดหนุน 0 1,822,251 0 0 1,822,251

    เงินอุดหนุน 0 1,822,251 0 0 1,822,251

                                             รวม 3,259,435 2,323,690 258,960 1,174,800 7,016,885

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 860,000 860,000

    ค่าใช้สอย 860,000 860,000

งบเงินอุดหนุน 215,000 215,000

    เงินอุดหนุน 215,000 215,000

                                             รวม 1,075,000 1,075,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 110,000 680,000 790,000

    ค่าใช้สอย 110,000 680,000 790,000

                                             รวม 110,000 680,000 790,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,284,580 11,284,580

    งบกลาง 11,284,580 11,284,580

                                             รวม 11,284,580 11,284,580





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอ โคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 141,754.00 191,995.00 184,859.00 151,000.00 15.23 % 174,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 15,865.45 15,960.00 14,271.85 15,000.00 -13.33 % 13,000.00

     ภาษีป้าย 43,862.00 65,033.00 70,070.00 63,000.00 9.52 % 69,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 201,481.45 272,988.00 269,200.85 229,000.00 256,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,280.40 1,901.71 1,998.20 1,800.00 5.56 % 1,900.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,574.00 1,421.00 1,558.86 1,400.00 7.14 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 3,450.00 0.00 6,500.00 5,500.00 18.18 % 6,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 3,250.00 3,930.00 3,460.00 3,000.00 13.33 % 3,400.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,010.00 760.00 1,060.00 800.00 25.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 101,150.00 108,210.00 94,340.00 103,000.00 -8.74 % 94,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 41,750.00 82,650.00 32,950.00 80,000.00 -60.00 % 32,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 74,107.00 143,545.00 147,657.00 120,000.00 16.67 % 140,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 16,800.00 12,850.00 13,600.00 12,000.00 8.33 % 13,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 5,100.00 500.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  12:55:50 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 200.00 480.00 416.00 400.00 0.00 % 400.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 2,400.00 3,000.00 2,550.00 3,000.00 -16.67 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 252,971.40 368,847.71 311,790.06 340,900.00 321,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 56,376.00 44,976.00 43,476.00 43,000.00 -46.51 % 23,000.00

     ดอกเบีย 549,240.67 1,018,610.20 494,593.46 1,010,000.00 -50.99 % 495,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 605,616.67 1,063,586.20 538,069.46 1,053,000.00 518,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 158,700.00 38,700.00 62,300.00 35,000.00 77.14 % 62,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 118.00 116.00 216.00 100.00 100.00 % 200.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 1,464.00 1,257.00 1,016.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 5,340.00 15,390.00 1,630.00 5,000.00 -68.00 % 1,600.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 165,622.00 55,463.00 65,162.00 41,100.00 64,800.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 571,283.29 530,000.00 7.55 % 570,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 19,192,565.79 19,909,839.29 20,388,023.56 19,900,000.00 0.50 % 20,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,021,309.31 2,049,904.15 2,066,208.20 2,050,000.00 -2.15 % 2,006,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 97,541.48 100,844.51 89,659.64 100,000.00 -11.00 % 89,000.00

     ภาษีสุรา 866,020.76 851,856.57 862,723.25 850,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,491,624.12 1,832,350.49 2,079,061.54 1,830,000.00 13.66 % 2,080,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 25,112.88 27,782.84 37,375.15 27,000.00 37.04 % 37,000.00

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  12:55:50 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 210,467.30 146,508.45 127,017.06 146,000.00 -13.01 % 127,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 692,401.00 498,829.00 653,997.00 498,000.00 30.52 % 650,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 703,762.05 531,028.77 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,300,804.69 25,948,944.07 26,875,348.69 25,931,000.00 25,559,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 10,276,877.00 8,805,968.00 15,345,450.00 15,714,000.00 -6.45 % 14,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,276,877.00 8,805,968.00 15,345,450.00 15,714,000.00 14,700,000.00

รวมทุกหมวด 36,803,373.21 36,515,796.98 43,405,021.06 43,311,000.00 41,420,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 41,420,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 256,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 174,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดการว่าจะ  
                    จัดเก็บได้จริง
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 13,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ภาษีป้าย จํานวน 69,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูกว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัดเก็บ
                   ได้จริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 321,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,900 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,500 บาท

    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,400 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 94,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะ
                    จัดเก็บได้จริง
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 32,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 140,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                   รับจริง

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  12:57:02 หน้า : 1/3



ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะได้
     รับจริง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 13,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัด 
                    เก็บได้จริง
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 400 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,500 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 518,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 23,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ดอกเบีย จํานวน 495,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 64,800 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 62,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจริง
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 200 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด 
                    เก็บได้จริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,600 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจริง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,559,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 570,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามทีคาดว่าจะ
                    ได้รับจัดสรรจริง
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,000,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,006,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตําว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 89,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,080,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 37,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                   รับจัดสรรจริง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 127,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 650,000 บาท
    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 14,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 14,700,000 บาท

    (คําชีแจง)  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ตามทีคาดว่าจะได้
                   รับจัดสรรจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,341,119.00 2,211,957.00 2,490,949.00 2,894,420.00 -3.73 % 2,786,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 15,360.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 211,287.00 257,100.00 270,000.00 270,000.00 0 % 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,152,465.00 1,306,485.00 1,222,080.00 1,246,740.00 -62.79 % 463,920

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 77,510.00 65,735.00 54,165.00 58,620.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 926 % 513,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,782,381.00 3,841,277.00 4,037,194.00 4,535,140.00 4,081,320

รวมงบบุคลากร 6,407,021.00 6,465,917.00 6,661,834.00 7,159,780.00 6,705,960

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 31,708.00 0.00 0.00 200,000.00 -75 % 50,000

ค่าเบียประชุม 9,432.00 8,308.00 8,620.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 156,100.00 138,600.00 149,300.00 204,000.00 -14.71 % 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 23,756.00 6,930.00 30,000.00 83.33 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 197,240.00 170,664.00 164,850.00 474,000.00 319,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 124,633.00 6,405.55 77,204.00 255,000.00 -100 % 0

การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 196,800

ค่าเข้าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,862

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าจ้างเหมาบริการบอกรับวารสารสิง
พิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าตักสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 670,295.00 599,075.57 572,987.00 1,031,320.00 -26.31 % 760,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 0.00 0.00 0.00 554,000.00 49.26 % 826,896

(3.2)ค่าใช้จ่ายของขัวญ ของรางวัล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

(3.3)  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม
ทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
     จํานวน  500,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรือเข้า
    รับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบที
ทางราชการกําหนดเช่น
    ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าลงทะเบียนและ
    ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรม
    สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
    ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ 

254,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.ค่าของขวัญ ของรางวัล     
  -เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัลในการจัดงาน
   จัดกิจกรรม และพิธีเปิดงานของส่วน
ราชการอืนตามความจําเป็นฯลฯ
   

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ  
หรือเข้ารับการสัมมนาตามระเบียบทีทาง
ราชการกําหนด  เช่น ค่าเบีย ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการอบรม
สัมมนาคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  ฯลฯ 

0.00 250,624.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 0.00 0.00 472,532.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 74,353.53 92,902.00 81,185.12 110,000.00 -9.09 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,126,851.53 949,007.12 1,203,908.12 1,960,320.00 2,291,558

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 145,774.00 105,622.00 179,359.00 220,000.00 -45.45 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,330.00 4,342.00 600.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 67,401.00 44,575.00 69,939.00 40,000.00 0 % 40,000
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วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 404,589.47 46,035.00 -89.14 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 350.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 66,415.00 74,548.00 60,920.00 100,000.00 1.4 % 101,400

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,590.00 37,080.00 41,970.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 329,860.00 266,167.00 757,377.47 566,035.00 406,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 307,017.79 342,993.21 325,656.63 330,000.00 0 % 330,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 52,135.75 69,873.09 82,959.73 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 27,201.82 25,769.22 25,866.34 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,385.00 762.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 2,000.00 9,992.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 389,740.36 441,397.52 444,474.70 500,000.00 470,000

รวมงบดําเนินงาน 2,043,691.89 1,827,235.64 2,570,610.29 3,500,355.00 3,486,958

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เพือจัดซือโต๊ะขาว    จํานวน   10  ตัว 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1. เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารประตูบาน
เลือนกระจก มี 3 ชัน
ขนาด 6 ฟุต  จํานวน  5  ตู้

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2 เพือจัดซือตู้เอกสารเหล็ก 4  ลินชัก 
จํานวน 2 ตู้
(ตามราคาท้องตลาด)

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.เพือจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6  
กว้าง 80 นิว ยาว 150 เซ็นติเมตร สูง 
75 เซ็นติเมตร (ตามราคาท้องตลาด)

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.4.เพือจัดซือเก้าอื ระดับ 3-6 พนักพิง 
เท้าแขนปรับระดับได้ จํานวน 6 ตัว(ตาม
ราคาท้องตลาด)

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.5.เพือจัดซือชุดรับแขกในสํานัก
งาน(ตามราคาท้องตลาด) 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.6.เพือจัดซือโต๊ะสําหรับคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. เพือจัดซือเต้นผ้าใบ  จํานวน   6  ผืน 0.00 69,600.00 0.00 0.00 0 % 0

3. เพือจัดซือเก้าอีผู้บริหาร  จํานวน  4  
ตัว 0.00 14,880.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โต๊ะหมูบูชา 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.รถส่วนกลาง      
-รถนังส่วนกลาง ขนาด  1  ตัน  ปริมาณ
  กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี  ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบกระบะ
  สําเร็จรูป ห้องโดยสารดับเบิลแค็บ  4 
ประตู เป็นราคารวมเครือง
  ปรับอากาศและเครืองเสียง

649,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือตู้ฟักไข่เพือใช้ในศูนย์เศรษฐกิจพอ
เพียงเพือใช้ในการขยายพันธ์สัตว์ต่างๆฯ
ลฯ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือโรงสีข้าวชุมชน 
-เพือเป็นสถานเรียนรู้ฝึกปฏิบัติแก่
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ในชุมชน และบริการรับสีข้าวรองรับผล
ผลิตเกษตรในชุมชน

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1.เพือจัดซือตู้ลําโพงมีแอมป์ในตัว
พร้อมขาตัง ขนาด 90 วัตต์ แบบขาตัง 
จํานวน 1 ชุด(ตามราคาท้องตลาด)

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.เพือจัดซือทีวี  แอล อี ดี (LED 
TVC) -ขนาด 32 นิว จํานวน 2 
เครือง(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

26,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองขยายเสียง เพือใช้ในงาน
เทศบาลและบริการชุมชน จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองเล่น DVD รุ่น D222HDMI 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- โครงการติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
เพือให้ประชาชนมีจิตสํานึกรักชาติรัก
สถาบันฯ

0.00 0.00 0.00 1,470,000.00 -100 % 0

1. กล้องถ่ายรูป   จํานวน     1     ตัว 0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เพือจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ฉายาลักษณ์ รัชกาลที10 แบบไฟเบอร์
กลาส(พร้อมติดตัง)

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

เพือจัดซือซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ (ขนาด
กลาง) สําหรับงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภ-ูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 360,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1.เพือจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
จํานวน 2 เครือง (ราคามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

18,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

      (1.1) จัดซือคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ
พร้อมเครืองปินเตอร์  งานบุคลากร 
จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  35,000 บาท
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์               
                                                         
                                          

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0
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1.เพือจัดซือเครืองคอพิวเตอร์ 
Nootebook สําหรับสํานักงาน 
   -มีหน่วยประมวลผลกลางเป็น(CPU)
ไม่น้อยกว่า
    Corei5 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.90
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด 
DDR3 หรือ
     ดีกว่า มีขนาดไม่น้อกว่า 4 GB
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 
ชนิด SATA
    หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
500 GR 1 หน่วย
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย
   -มีจอภาพแบบ ICD และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 14 นิว   
  -มีข่องเชือมต่อ USB Port ไม่น้อยกว่า 
2 ช่อง 

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.เครืองคอมพิวเตอร์ แบบที 2    จํานวน 
2 ชุด  ชุดละ 45,000  บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก
 (4 core) หรือ แกนเสมือน(8 Thread) 
โดยมีความเร็ว
  สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz 
และมีหน่วยความจําแบบ
  L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 
MB จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลัก 
 ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)
ชนิดDDR3 หรือดีกว่า
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk ชนิด 
SATA หรือดีกว่า
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 
1 หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย Network 
Interface 
 แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว  จํานวน 
1  หน่วย
-เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดํา (Laser 
printer) แบบที 2 (23 หน้า/นาที
       

37,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ 0.00 0.00 73,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

ครุภัณฑ์อืน

เพือจัดตังสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล์
ตามจุดแยกหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 871,300.00 128,380.00 1,052,200.00 1,580,000.00 72,200

รวมงบลงทุน 871,300.00 128,380.00 1,052,200.00 1,580,000.00 72,200

รวมงานบริหารทัวไป 9,322,012.89 8,421,532.64 10,284,644.29 12,240,135.00 10,265,118

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผู้
นําชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล               จํานวน   
30,000  บาท

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุนชน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม
แผนชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที
มท.0891.4/ว856 ลงวันที 12  มีนาคม  
2533

0.00 20,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,200.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 20,200.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 20,200.00 0.00 20,000.00 20,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 200,580.00 228,860.00 241,980.00 891,480.00 5.33 % 939,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 420,840.00 451,140.00 453,660.00 471,240.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 50,820.00 41,940.00 35,220.00 32,640.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 90,000.00 456.11 % 500,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 672,240.00 721,940.00 730,860.00 1,485,360.00 1,459,180

รวมงบบุคลากร 672,240.00 721,940.00 730,860.00 1,485,360.00 1,459,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 29,000.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 23,850.00 6,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 23,850.00 35,000.00 0.00 100,000.00 95,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 26,780.00 71,040.00 66,675.00 55,000.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 172,800

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ    
   0.00 0.00 72,190.00 0.00 0 % 0

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -10 % 90,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมนา
ตามระเบียบฯ

56,088.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฎิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน 0.00 57,586.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,410.00 9,200.00 18,160.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 89,278.00 137,826.00 157,025.00 185,000.00 321,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 64,212.00 42,139.00 59,818.00 52,000.00 -3.85 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,825.00 9,720.00 9,947.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 21,985.00 14,750.00 18,700.00 25,000.00 -40 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 25 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,706.00 27,240.00 48,535.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 985.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 144,728.00 94,834.00 137,000.00 161,000.00 145,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,786.00 3,277.00 2,758.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,786.00 3,277.00 2,758.00 20,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 264,642.00 270,937.00 296,783.00 466,000.00 571,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 0.00 11,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-เพือจัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จํานวน  
1  ตัว
(ตามมาตราฐานครุภัณฑ์)

0.00 7,490.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Tnkjet  
printer) สําหรับกระดาษขนาด  A3 0.00 0.00 8,450.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

เครืองพิมพ์เช็ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:00:14 หน้า : 12/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

-เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ ชนิดตังโต๊ะ 
พร้อมเครืองปริน และอุปกรณ์ประกอบ  
จํานวน  1  ชุด ตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

27,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,500.00 18,890.00 8,450.00 0.00 70,300

รวมงบลงทุน 27,500.00 18,890.00 8,450.00 0.00 70,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 3,110.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 3,110.00 15,000.00 5,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 3,110.00 15,000.00 5,000

รวมงานบริหารงานคลัง 964,382.00 1,011,767.00 1,039,203.00 1,966,360.00 2,106,280

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,286,394.89 9,453,499.64 11,323,847.29 14,226,495.00 12,391,398

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 179,220.00 201,540.00 209,040.00 224,560.00 5.38 % 236,640

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 670,620.00 455,845.00 509,780.00 527,320.00 -53.67 % 244,320

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 48,375.00 40,335.00 32,680.00 28,280.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 481,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 898,215.00 697,720.00 751,500.00 780,160.00 984,960

รวมงบบุคลากร 898,215.00 697,720.00 751,500.00 780,160.00 984,960

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 898,215.00 697,720.00 751,500.00 780,160.00 984,960

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 29,760.00 9,500.00 23,200.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 133,970.00 10,300.00 197,164.00 200,000.00 5 % 210,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 81,690.00 97,176.28 152,570.00 110,000.00 -9.09 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 245,420.00 116,976.28 372,934.00 340,000.00 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,440.00 8,750.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 67,090.00 41,970.00 60,268.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 99,750.00 29,700.00 30,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุอืน 49,950.00 49,500.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 228,230.00 129,920.00 90,268.00 225,000.00 225,000

รวมงบดําเนินงาน 473,650.00 246,896.28 463,202.00 565,000.00 565,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครืองรับวิทยุสือสาร    0.00 0.00 95,200.00 0.00 0 % 0
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1.1. เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารประตูบาน
เลือนกระจก มี 3 ชัน ขนาด 6 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้
(ตามราคาท้องตลาด)

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.เพือจัดซือโต๊ะสําหรับคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว(ตามราคาท้องตลาด) 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบิกสูป
ไม่ตํากว่า 2,000  ซีซี หรือกําลังเครือง
ยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
เครืองยนต์ดีเซล แบบขับเคลือน 4 ล้อ  
เป็นเงิน 1,489,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1.เพือจัดซือทีวี แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32  นิว จํานวน 1 เครือง(ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3.2.เพือจัดซือเครืองชาร์แบตเตอรี 
ขนาด 6-60 โวล์ต จํานวน 1 เครือง สา
มารถชาร์จแบตเตอรีได้ ปรับความเร็วใน
การชาร์จได้ 10 ระดับ (ราคาตามท้อง
ตลาด)

6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-เพือจัดซือกล้องดิจิตอล  จํานวน 1 
เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เพือจัดซือพัดลมขาตัง จํานวน  6  ตัว   
                                            
   SHARP PJ-ST 161   
   มิตซูบิชิ R18-GS ขนาดใบพัด 18 นิว
   ตามราคาท้องตลาด 

19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.เพือจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 เครือง(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

9,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือซือคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ พร้อม
เครืองปินเตอร์  จํานวน 1 ชุด
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

0.00 26,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 165,300.00 36,200.00 95,200.00 1,250,000.00 0

รวมงบลงทุน 165,300.00 36,200.00 95,200.00 1,250,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 638,950.00 283,096.28 558,402.00 1,815,000.00 565,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,537,165.00 980,816.28 1,309,902.00 2,595,160.00 1,549,960

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 200,340.00 212,700.00 226,080.00 6.79 % 241,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 263,160.00 232,460.00 234,480.00 243,960.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 14,100.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 256,164

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 263,160.00 432,800.00 447,180.00 484,140.00 497,604

รวมงบบุคลากร 263,160.00 432,800.00 447,180.00 484,140.00 497,604

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 263,160.00 432,800.00 447,180.00 484,140.00 497,604

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 246,360.00 256,320.00 9.36 % 280,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 144,960.00 152,000.00 3.82 % 157,800
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 14,460.00 14,000.00 -33.57 % 9,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 405,780.00 422,320.00 447,420

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 405,780.00 422,320.00 447,420

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 6,221.50 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 38,239.00 54,388.00 136,300.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

5.  อาหารเสริม (นม)  เด็กนักเรียน         
                                                 
จํานวน    512,500   บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) 3
โรงเรียน                                     
          1. โรงเรียนบ้านโสกนาดี  
          2.โรงเรียนชุมชนบ้านโคก   
          3. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล   
   

573,650.48 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6.ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน จํานวน 
 1,268,000.- บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จํานวน 
3 โรงเรียน                            
         1. โรงเรียนบ้านโสกนาดี  
         2.โรงเรียนชุมชนบ้านโคก   
         3. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล     

1,277,040.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านโคก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการแปรงฟันถูกวิธี สุขภาพดีถ้วน
หน้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าพาหนะจ้างเหมา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300

รวมค่าใช้สอย 1,916,911.98 38,239.00 54,388.00 186,300.00 140,300

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 634,583.36 576,705.80 580,000.00 0.52 % 583,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 1,279,000.00 1,258,220.00 1,229,600.00 -89.54 % 128,625

วัสดุกีฬา 0.00 31,170.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 42,000.00 48,000.00 -15 % 40,800

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,944,753.36 1,876,925.80 1,887,600.00 752,425

รวมงบดําเนินงาน 1,916,911.98 1,982,992.36 1,931,313.80 2,073,900.00 892,725

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองเล่นภาคสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือให้เด็กเล็กได้ฝึกทักษะ
กับเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ป.1 - ป.6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,120,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,916,911.98 1,982,992.36 2,487,093.80 2,496,220.00 2,460,145

รวมแผนงานการศึกษา 2,180,071.98 2,415,792.36 2,934,273.80 2,980,360.00 2,957,749

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 426,867.00 518,812.00 550,860.00 692,040.00 49.89 % 1,037,280

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 9,405.00 346.57 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 261,714.00 278,360.00 273,800.00 199,275.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 48,000.00 48,000.00 45,040.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 960,000.00 960,000.00 810,000.00 720,000.00 74.89 % 1,259,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,696,581.00 1,805,172.00 1,679,700.00 1,620,720.00 2,482,480

รวมงบบุคลากร 1,696,581.00 1,805,172.00 1,679,700.00 1,620,720.00 2,482,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 456,300.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าแจ้งเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 456,300

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และ
นําเสีย เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
ทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

โครงการท้องถินไทยใส่ใจความสะอาด 
คนในชาติมีสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการบริการสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

โครงการอบรมประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแล
สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 456,300.00 932,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 456,300.00 1,288,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,696,581.00 1,805,172.00 1,679,700.00 2,077,020.00 3,771,380

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 112,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,200.00 4,200.00 9,400.00 0.00 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 53,800.00 37,800.00 72,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,000.00 42,000.00 81,400.00 112,000.00 0
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 100.00 0.00 0.00 485,200.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 243,000.00 474,850.00 810,644.00 670,024.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จํานวน   30,000    บาท 
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือ
  เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบที
ทางราชการ
  กําหนด  เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที
พัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรม                      
 
  สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างกองสาธารณสุข

3,122.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(3.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาตามระเบียบที
ทางราชการกําหนด
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าทีเบีย
เลียงค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง       
                                            จํานวน  
30,000 บาท

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 7,160.00 0.00 0 % 0
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3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนา  ตามระเบียบที
ทางราชการกําหนด
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าทีเบีย
เลียง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

0.00 5,056.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 93,150.00 23,320.00 53,070.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 339,372.00 503,226.00 870,874.00 1,285,224.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,160.00 2,363.00 5,860.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000.00 90,000.00 99,000.00 120,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 2,850.00 3,716.00 90,680.00 37,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 109,010.00 96,079.00 195,540.00 187,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 505,382.00 641,305.00 1,147,814.00 1,584,224.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 45,000.00 45,000.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 0.00 120,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 0.00 120,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 550,382.00 686,305.00 2,147,814.00 1,704,224.00 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,246,963.00 2,491,477.00 3,827,514.00 3,781,244.00 3,771,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 256,860.00 292,900.00 302,640.00 323,640.00 7.93 % 349,320

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 115,800.00 126,900.00 127,920.00 133,080.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 139,728

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,660.00 443,800.00 454,560.00 480,720.00 513,048

รวมงบบุคลากร 396,660.00 443,800.00 454,560.00 480,720.00 513,048

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 396,660.00 443,800.00 454,560.00 550,720.00 583,048

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 396,660.00 443,800.00 454,560.00 550,720.00 583,048
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 992,470.00 1,122,320.00 910,545.90 1,304,520.00 2.98 % 1,343,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,640

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 55,500.00 47,225.80 60,000.00 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 261,360.00 163,730.00 288,280.00 309,845.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 48,360.00 142,620.00 30,560.00 26,760.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 319,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,440

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 0.00 17,340.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,344,190.00 1,501,510.00 1,276,611.70 1,701,125.00 1,769,280

รวมงบบุคลากร 1,344,190.00 1,501,510.00 1,276,611.70 1,701,125.00 1,769,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,136.00 16,172.00 17,142.00 34,000.00 -41.18 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 13,136.00 16,172.00 17,142.00 64,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 600.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ        
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรือ
      เข้ารับการอบรมสัมมนา ตาม
ระเบียบทีทางราชการ
      กําหนด  เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที
พัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
      และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรม
      สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างกองช่าง

25,406.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
                                                   

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 0.00 0.00 12,347.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภค บริโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวกับการปฎิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เช่น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00 5,960.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,006.00 5,960.00 19,307.00 60,000.00 60,000

ค่าวัสดุ
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วัสดุสํานักงาน 29,792.00 4,198.80 4,999.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,830.00 26,370.00 29,440.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 59,622.00 30,568.80 34,439.00 65,000.00 65,000

รวมงบดําเนินงาน 98,764.00 52,700.80 70,888.00 189,000.00 175,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 15,500.00 0.00 0 % 0

2. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Tnkjet  
printer) สําหรับกระดาษขนาด  A3 0.00 0.00 8,450.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,950.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าสํานัก
งานเทศบาล                                 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างรัวลวดหนามเทศบาล 
                                            72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1)  ก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลบ้านโคก 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 8               200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลบ้านโคก 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์         
  240,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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21.โครงการก่อสร้างสวนหย่อม สาธารณ
ประโยชน์ (หน้าบ้านนางบุญถือ เหล่าคน
ค้า) หมู่ที 3 บ้านโคก     
   รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างสวน
หย่อม โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ขนาด
พืนทีสวน 76 ตารางเมตร      
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)     

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

22.โครงการก่อสร้างสวนหย่อม สาธารณ
ประโยชน์ (หน้าร้านเสริมสวยตติยา) หมู่
ที 3 บ้านโคก     
   รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างสวน
หย่อม โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ขนาด
พืนทีสวน 97 ตารางเมตร      
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)     
     

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

24.โครงการจัดทําป้ายชือถนน/ซอยภาย
ในเขตเทศบาล     
   รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างทําป้าย
ถนนสายหลักและซอยภายในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านโคก     
จํานวน 21 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)    
 

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3) โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติฌาปน
สถานทีสาธารณประโยชน์
    โคกหนองแต้ หมู่ที 11 บ้านนาวิลัย 0.00 0.00 408,000.00 0.00 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
จักรยานยนต์      93,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการจัดทําป้ายชือถนน/ซอยภาย
ในเขตเทศบาล       300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองส่องแมว(ต่อความยาว
เดิม)  
หมู่ท1ี1 บานนาวิลัยเพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง   
5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม.   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างตาม
สภาพืนที
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคสล
.ชนิดหลายช่อง ลําห้วยบ่าตอนล่าง   
(นานายอืม) หมู่ที 7 บ้านโคกเพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลียม 
คสล.   
ชนิดหลายช่องกว้าง 2.10x1.80 เมตร 
ยาว 5 เมตรจํานวน 4 ช่องพร้อมปีก
กําแพง   
ทังสองข้าง(ตามรายละเอียดแบบแปลนที
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ถนนข้างเทศบาล:
    ซอยข้างเทศบาล)  หมู่ที 8 บ้านโคก
สง่า 

0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0
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1.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอย
ข้างร้านปอมคาร์แคร์ หมู่ที 7                 
      
   เพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา 
ขนาดกว้าง 0.60 ม.
   ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝา
รางระบายนําและก่อสร้าง
   บ่อพักนําขนาด 0.80 x 0.80 ม. 
พร้อมฝาบ่อพักจํานวน 1 บ่อ
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

739,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  จาก
หน้าบ้านนางเลียม ผ่านหน้าบ้าน
     นางหนูภักดิ  นักทําเกวียน  หมู่ที 1 
บ้านโคก

0.00 0.00 58,000.00 0.00 0 % 0

10.โครงการก่อสร้างฝายชะลอนําลําห้วย
กอยตอนบน หมู่ที 2                           
-เพือจัดซือวัสดุก่อสร้างฝายกึงถาวร 
ขนาดสันฝาย
 กว้าง 2 ม. สูง 1.50 ม. ความยาว 15 ม. 

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

70,343.94 0.00 0.00 0.00 0 % 0

11.โครงการก่อสร้างฝายนําล้นกันลําห้วย
กอยตอนบน หมู่ที 2                            
    เพือจ้างเหมาก่อสร้างฝายนําล้นแบบ 
มข. 2527 สันฝายสูง 2 ม.
    ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 10 ม.   
   (ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายนําล้น 
มข.2527)

638,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนศูนย์ราชการ
ซอยข้างเทศบาล) หมู่ที 8 บ้านโคกสง่า
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 143 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 572 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังทังสองข้างตามสภาพพืนที
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

279,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ข้างบ้านนายผอง  
      แสนเรียน-บ้านนางใบ บุญกอบ) หมู่
ที 8 บ้านโคกสง่า

0.00 0.00 527,000.00 0.00 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
ราษฎร์พัฒนา(ต่อความยาวเดิม)             
             
   ลําห้วยกลอย หมู่ที 2  
  เพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา  
ขนาดกว้าง 0.60 ม.  
   ยาว 13 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมฝาราง
ระบายนํา
  (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

77,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ข้างโรงพยาบาลโคกโพธิไชย)        
 
     หมู่ที  8   บ้านโคกสง่า  

0.00 0.00 777,000.00 0.00 0 % 0
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3.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  (จาก
บ้านนางเทวา แฝงดาหาร-                     
    
นานายทองตัน  ชาวโคกขี) หมู่ที 2
เพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา ขนาด
กว้าง 0.60 ม.
ยาว 60 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมฝาราง
ระบายนํา
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

289,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากแยกซอยสุขาภิบาล 13  - 
     ดอนกอกด่อน) หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี

0.00 0.00 907,000.00 0.00 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างรางระบายนําซอย
สุขาภิบาล 7 หมู่ที 11                           
 
   เพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
   ยาว 43 ม. และยาว 38 ม. พร้อมฝา
รางระบายนํา
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

209,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองส่องแมว  
     หมู่ที 11  บ้านนาวิลัย 

0.00 0.00 549,000.00 0.00 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างรางระบายนําซอย
แยกถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที 11            
      
   เพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
   ยาว 20 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมฝาราง
ระบายนํา
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

57,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:00:14 หน้า : 32/53
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6) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ตรง
กลางถนนข้างบ้านพ่อขันธ์  เคแสง
     หมู่ที 3 บ้านโคก 

0.00 0.00 158,000.00 0.00 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นสระแดง           
    หน้าวัดจันทรสิรินทราวาส หมู่ที 8
    เพือจ้างเหมาก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 67 ม.
    หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม.
    พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที 
                                
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

143,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7)  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  จาก
บ้านนายฤทธิ  เดชจําเริญ-
      บ้านนางบัวคํา แสนสุข  หมู่ที2  บ้าน
โสกนาดี

0.00 0.00 131,000.00 0.00 0 % 0

7.โครงการก่อสร้างขยายถนนศูนย์
ราชการ หมู่ที 8 
   เพือจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนศูนย์
ราชการ
   ขนาดกว้างข้างละ 1 ม. ยาว 1,018 ม. 
หนา 0.15 ม.
   หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,036 ตร.ม.
   พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างตาม
สภาพพืนที                    
  (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

1,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8) โครงการก่อสร้างรางระบายนําหน้า
ร้าน ส.เนือย่าง  หมู่ที 3 บ้านโคก 0.00 0.00 1,360,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:00:14 หน้า : 33/53
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8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้าน
นายทวีศักดิ  แสงสิงห์ หมู่ที 2 
 เพือจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 
ม. ยาว 130 ม. 
 หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.          
      
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

9) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา จากจุด
ตัดถนนรุ่งรัศมี   หมู่ที 8  บ้านโคกสง่า 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0 % 0

9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบลําห้วย
กอยตอนบนหมู่ที 2
   เพือก่อสร้างถนนลูกรังรอบลําห้วยกอย
ตอนบน
   ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 440 ม. ลงดิน
หนาเฉลีย 0.15 ม.
   หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับ รดนํา
   บดอัดแน่น ผิวการจราจร                   
               
  (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,155

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล
.ถนนสุขาภิบาล 16 (ข้างธนาคาร ธกส.) 
หมู่ที2 บ้านโสกนาดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากบ่อขยะ-สะพานข้ามลําห้วย
ทราย)
หมู่ท7ี บ้านโคก
รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทังสองข้างตามสภาพพืนทีและติดตัง
ป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนทีเทศบาล
บ้านโคกกําหนด)

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ถนนหลังศูนย์ราชการ ซอยข้าง
เทศบาล)
หมู่ท8ีบ้านโคกสง่า รายจ่ายเพือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เม
ตจร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 568 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทังสองข้างตามสภาพพืนทีและติดตัง
ป้ายโครงการ(ตามรายละเอียดแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)

283,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไปบ้านนายาว(ต่อความยาวเดิม)หมู่
ที 11 บ้านนาวิลัย รายจ่ายเพือจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 220 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,100 
ตารางเมตร และติดตังป้ายโครงการ(ตาม
รายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
บ้านโคกกําหนด)

547,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ซอย
เทศบาล 7 (ด้านตะวันตก) หมู่ที 1 บ้าน
โคก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอย
เทศบาล 2 (ด้านตะวันตก) หมู่ที 1 บ้าน
โคก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

   (5) โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลหมู่ท8ี บ้านโคก
สง่า   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
24 เมตร สูง 3.20 เมตร   
รายละเอียด ดังนี   
         1) งานพืนอาคารและงานตกแต่ง
พืนอาคาร   
         2) งานผนังอาคารและตกแต่งผนัง
อาคาร   
         3) งานฝ้าเพดานอาคาร   
         4) งานติดตังครุภัณฑ์เครืองปรับ
อากาศและระบายอากาศ   
         (ตามรายละเอียดแบบแปลนที
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)

0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 -100 % 0

  (1)โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์
สวนสุขภาพห้วยกอย หมู่ที 2 บ้านโสกนา
ดี  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงโดยเท
คอนกรีตพร้อมขัดมันสีลานอเนกประสงค์
ห้วยกอยขนาดกว้าง30 เมตร   
ยาว 60 เมตร หนา 0.08 เมตรหรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 1,562 ตารางเมตร   
   (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

0.00 0.00 0.00 570,000.00 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:00:14 หน้า : 36/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

(2) โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ถนนรืนรมย์(จากแยกถนนรุ่งรัศมี -ถนน
ศรีพุทธา)  
หมู่ท1ี,3,7,8บ้านโคก
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงขยายผิว
จราจรโดยปูแอสฟัลท์คอนกรีตตามความ
กว้างของเส้นทางดังนี   
    1) จากจุดเริมต้นถนนรุ่งรัศมีถึงถนน
รุ่งนภา กว้างเฉลีย 6.10 เมตร ยาว 142 
เมตร หนา 0.04 เมตร   
ปริมาณงาน 866.20 ตารางเมตร   
    2) ถนนรุ่งนภา ถึง ถนนอัมพาผล 
กว้างเฉลีย 6.70 เมตร ยาว 169 เมตร 
หนา 0.04 เมตร   
ปริมาณงาน 1,132.30 ตารางเมตร   
    3) ถนนอัมพาผล ถึงจุดสิเนสุด
โครงการถนนศรีพุทธาเทคอนกรีตขยาย
ถนนชิดรางระบายนํา   
พืนที 109 ตารางเมตรและปูแอสฟัทล์
คอนกรีตกว้างเฉลีย 5.80 เมตร ยาว 
156 เมตร หนา 0.04 เมตร   
ปริมาณงาน 904.80 ตารางเมตร   
รวมพืนทีผิวจราจรทังหมดไม่น้อยกว่า 
2,923 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งทิศ
ทางจราจร   
     (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด) 

0.00 0.00 0.00 960,000.00 -100 % 0
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(4) โครงการปรับปรุงห้องนําสาธารณ
ห้วยกอย หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องนํา 
รายละเอียดดังนี   
        1) งานปูพืนกระเบืองและผนัง   
        2) งานเปลียนท่อภายนอก - ภายใน
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้องอ   
        3) งานเปลียนอุประกรณ์ ก๊อกนํา
ประตูนํา วาวล์ กระจก และอุปกรณ์อืนๆ   

        4) งานเปลียนประตูห้องนํา   
        5) งานทาสี   
         (ตามรายละเอียดแบบแปลนที
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)

0.00 0.00 0.00 138,000.00 -100 % 0

1)โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรซอย
สุขาภิบาล 4(เริมจากแยกราษฏร์
พัฒนา-ทางหลวงสาย 229) หมู่ที 2 บ้าน
โสกนาดี

0.00 0.00 376,000.00 0.00 0 % 0

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บ้านนายพล นางตุ่ม) หมู่ที 11 
บ้านนาวิลัย      
รายจ่ายเพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร 
หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 129 ตารางเมตร      
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:00:14 หน้า : 38/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยข้างบ้านนายอุดร อรัญเสริฐ ) 
หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี     
รายจ่ายเพือก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14 
เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 42 ตารางเมตร      
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายนําล้น ขก21048 (ต่อความยาว
เดิม)หมู่ที 8 บ้านโคกสง่า     
รายจ่ายเพือก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพืนที 87 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร     
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างตาม
สภาพพืนที     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนสายรอบนอกต่อความยาว
เดิมทีนานายไพรัช จําปาวงษ์)     
     หมู่ที 7 บ้านโคก     
รายจ่ายเพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทังสองข้างตามสภาพพืนที     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

0.00 285,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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17.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือการ
เกษตร (จากทางหลวง 229-พืนทีการ
เกษตร) หมู่ที 8 บ้านโคกสง่า     
รายจ่ายเพือก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 315 เมตร หนาเฉลีย 
0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 945 
ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับ รดนํา บด
อัดแน่นผิวการจราจร     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      
     

0.00 95,500.00 0.00 0.00 0 % 0

2)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติม
ห้องนําสาธารณะ(โคกหลุบโจด) หมู่ที 8 
บ้านโคกสง่า 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอย
เทศบาล 5 (บ้านนายยุทธศักดิ เมินเมือง - 
บ้านนายหนูรักษ์      
 สินโพธิ )หมู่ที 8 บ้านโคกสง่า     
รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาย
นํา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 246 
เมตร หนา 0.12 เมตร     
ทัง 2 ข้าง พร้อมฝารางระบายนํา (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาสลตําบล
บ้านโคกกําหนด)     

0.00 570,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3)  โครงการขุดลอกรางระบายนํา หมู่ที 
2 บ้านโสกนาดี  และหมู่ที 11 บ้านนา
วิลัย

0.00 0.00 293,000.00 0.00 0 % 0
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3.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอย
สุขาภิบาล 4 (จากซอยสุขาภิบาล 3 - บ้าน
นายสีโห มืดอินทร์)     
 หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี       
  รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาย
นํา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.12 เมตร     
พร้อมฝารางระบายนํา (ตามรายละเอียด
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลบ้านโคก
กําหนด)     

0.00 86,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โคงการก่อสร้างรางระบายนําซอย
สุขาภิบาล 4 (จากบ้านนางสุมาลี - บ้าน
นางอํานวย) หมู่ที 2     
  บ้านโสกนาดี     
   รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาย
นํา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 72 
เมตร หนา 0.12 เมตร     
พร้อมฝารางระบายนํา (ตามรายละเอียด
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลบ้านโคก
กําหนด)     

0.00 170,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอย
สุขาภิบาล 5 (ฝังบ้านนางหนูจีน มูลมืด) 
หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี     
    รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายขนาด  0.60 เมตร ยาว 311 
เมตร หนา 0.12 เมตร      
และก่อสร้างบ่อพักนํา ขนาด 0.80 x 
0.80 เมตร จํานวน 2 บ่อ พร้อมฝาบ่อ
พัก      
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)     

0.00 1,470,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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6.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ถนน
หลังโรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา(ต่อ
ความยาวเดิม)หมู่ที 1 บ้านโคก      
   รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาย
นํา ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว  194  
เมตรหนา 0.12 เมตร     
พร้อมฝารางระบายนํา และก่อสร้างบ่อ
พักนํา ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 
1 บ่อ พร้อมฝาบ่อพัก     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

0.00 960,000.00 0.00 0.00 0 % 0

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้าแยกถนนราษฎร์บํารุง - สาม
แยกถนนศรีพุทธา หมู่ที 7      
  บ้านโคก     
รายจ่ายเพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 178  
เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 890 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทังสองข้างตามสภาพพืนที     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

0.00 453,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง     
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค     
1.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอย
ข้างร้านปอมคาร์แคร์(ต่อความยาว
เดิม)หมู่ที 7บ้านโคก      
    รายจ่ายเพือจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายนํา ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
155 เมตรหนา 0.12 เมตร     
พร้อมฝารางระบายนํา (ตามรายละเอียด
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลบ้านโคก
กําหนด)      
     

0.00 760,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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-โครงการซ่อมแซมปรับปรุง อาคาร
สําหรับงานสมาชิกสภาเทศบาล
ขนาดกว้าง 3.82 เมตร ยาว 7.80 เมตร 
(โดยดําเนินการกันห้องยาว 7.80 เมตร)
สูง 2.60 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
รายจ่ายจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ขนาดกว้าง 
3.82 เมตร ยาว 7.80 เมตร (โดยดําเนิน
การกันห้อง ยาว 7.80 เมตร ) สูง 2.60 
เมตร

0.00 97,869.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,292,843.94 5,458,869.00 6,991,000.00 3,743,000.00 1,315,155

รวมงบลงทุน 6,292,843.94 5,458,869.00 7,014,950.00 3,743,000.00 1,315,155

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 7,735,797.94 7,013,079.80 8,362,449.70 5,633,125.00 3,259,435

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 240,190.00 109,040.00 22,080.00 300,000.00 -30 % 210,000

รวมค่าใช้สอย 240,190.00 109,040.00 22,080.00 300,000.00 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,396.84 102,966.10 27,740.82 150,000.00 -60 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 51,445.60 32,549.40 240,920.68 90,000.00 88.89 % 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,500.00 5,967.10 0.00 40,000.00 -71.4 % 11,439

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000.00 33,730.00 45,939.50 70,000.00 -42.86 % 40,000

วัสดุอืน 0.00 11,315.35 7,265.30 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 236,342.44 186,527.95 321,866.30 365,000.00 291,439

รวมงบดําเนินงาน 476,532.44 295,567.95 343,946.30 665,000.00 501,439
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเปิดทึกสูง 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

2.ครุภัณฑ์เกษตร                                 
                                              15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. ครุภัณฑ์โรงงาน                               
                                              30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.ค่าครุภัณฑ์สํารวจ             85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพือจัดซือ เทปวัดระยะไฟเบอร์
ใยแก้ว ความยาว 50 เมตร จํานวน 3 
ม้วน
-เนือเทปผลิตจากไฟเบอร์ใยแก้ว
-ความยาว 50 เมตร   หนา  0.5  
มิลลิเมตร  กว้าง  13  มิลลิเมตร
-ด้ามจับมีปุ่มยาง ป้องกันการลืน
-มีหนังสือรับรองจาก การชัง ตวง วัด 
กระทรวงพาณิชย์ (ราคาตามท้องตลาด)

0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

(1) นังร้านเหล็ก      
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนังร้านเหล็กขนาด 
1219 x 1289 x 1700 มม. จํานวน 40 
ชุด   
นังร้าน 1 ชุดประกอบด้วย   
- ขาตังขนาด 1219 x 1700 มม. 
จํานวน 2 ขา    
- กากบาท 1219x1219x1724 มม. 
จํานวน 2 ชุด    
- ฝาครอบ 1829 x 1050 มม. จํานวน 1
 ชุด    
- ข้อต่อ 35 x 225 มม. จํานวน 4 ตัว    
- เกลียวปรับ ยาว 400 มม. จํานวน 4 ตัว 
   
อุปกรณ์คํายันประกอบด้วย จํานวน 10 
ชุด    
- คํายันท่อเหล็กกลมขนาด 48 มม.ยาว 
6000 มม.    
- แคมป์รัดท่อ ขนาด 42.7 ถึง 48.6 มม. 
   
   (ราคาตามท้องตลาด)

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

1.ครุภัณฑ์อืน ๆ       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.แบบหล่อคอนกรีต(Molds) 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

3. เครืองชังนําหนักแบบคาน (Triple  
Beam  Balance) 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 129,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 145,000.00 10,500.00 159,200.00 90,000.00 0

รวมงบลงทุน 145,000.00 10,500.00 159,200.00 90,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,179,935
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อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 642,316

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 215,548.00 337,532.30 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 215,548.00 337,532.30 0.00 1,000,000.00 1,822,251

รวมงบเงินอุดหนุน 215,548.00 337,532.30 0.00 1,000,000.00 1,822,251

รวมงานไฟฟ้าถนน 837,080.44 643,600.25 503,146.30 1,755,000.00 2,323,690

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 145,800.00 134,100.00 136,500.00 158,400.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,960

รวมค่าใช้สอย 145,800.00 134,100.00 136,500.00 158,400.00 168,960

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 510.00 1,112.80 2,768.90 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 11,605.60 3,956.46 5,421.40 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 13,152.00 5,785.20 24,000.00 -16.67 % 20,000

วัสดุการเกษตร 1,498.00 1,540.80 23,225.55 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 13,613.60 19,762.06 37,201.05 94,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 159,413.60 153,862.06 173,701.05 252,400.00 258,960

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  41,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองตัดตัดหญ้า
แบบล้อจักรยานสําหรับสวนสาธารณบ้าน
โคก รายละอียด   
 - เป็นเครือวตัดหญ้าแบบเข็น    
 - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยยกว่า 5 แรง
ม้า    
 - ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางของล้อ 
ประมาณ 26 นิว    
 - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 
นิว    
 - ความจุถังนํามันเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
1.50 ลิตร    
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 
เครือง 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพือจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้และ
ตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครืองยนต์
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 27 cc
-แรงม้าสูงสุด  ไม่น้อยกว่า 1  แรงม้า
-เครืองยนต์ 2  จังหวะ
-ขนาดความยาวใบตัดไม่น้อยกว่า  15  
นิว
(ราคาตามท้องตลาด)

0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,000.00 36,000.00 9,500.00 12,000.00 0

รวมงบลงทุน 41,000.00 36,000.00 9,500.00 12,000.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 200,413.60 189,862.06 183,201.05 264,400.00 258,960
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 126,600.00 0.00 0.00 122,976.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 844,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 10,580.00 24,862.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 126,600.00 10,580.00 24,862.00 172,976.00 894,800

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 105,720.00 102,246.00 68,825.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 41,325.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 75,420.00 57,900.00 64,340.00 100,000.00 10 % 110,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 27,120.00 11,745.00 6,352.60 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 249,585.00 171,891.00 139,517.60 270,000.00 280,000

รวมงบดําเนินงาน 376,185.00 182,471.00 164,379.60 442,976.00 1,174,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 6,000  ซีซี 
-แบบเปิดข้างเทท้าย         

0.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

1  เลือยยนต์ขนาดเล็ก 0.00 0.00 13,960.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 1. ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  
จํานวน  2 เครือง    59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1 เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 0.00 0.00 35,800.00 0.00 0 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบเข็น 
จํานวน 3 เครืองๆ        38,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,920.00 2,119,000.00 49,760.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 97,920.00 2,119,000.00 49,760.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 474,105.00 2,301,471.00 214,139.60 442,976.00 1,174,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,247,396.98 10,148,013.11 9,262,936.65 8,095,501.00 7,016,885

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 25,970.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 234,488.00 300,567.00 862,802.50 530,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวธุรกิจ
ทางเพศ ยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นเยาวชน 
และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สุขภาพ
แข็งแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์
อันเป็นทียึดเหนียว และเป็นศูนย์รวมจิต
ใจของปวงชน  ชาวไทยทังชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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โครงการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการเทศบาลเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปฏิบัติการพลังงานแผ่นเพือเอา
ชนะยาเสพติดอย่างยังยืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการประชาธิปไตย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และครอบครัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมของกลุ่ม
อบรมอาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสร้างวินัยจราจรเพือลดอุบัติเหตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ
นินาถ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 234,488.00 326,537.00 862,802.50 530,000.00 860,000

รวมงบดําเนินงาน 234,488.00 326,537.00 862,802.50 530,000.00 860,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน อําเภอโคกโพธิไชย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 155,000
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อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิไชย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 125,000.00 160,000.00 215,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 170,000.00 125,000.00 160,000.00 215,000.00 215,000

รวมงบเงินอุดหนุน 170,000.00 125,000.00 160,000.00 215,000.00 215,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 404,488.00 451,537.00 1,022,802.50 745,000.00 1,075,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 404,488.00 451,537.00 1,022,802.50 745,000.00 1,075,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 75,140.00 70,000.00 32,500.00 120,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 75,140.00 70,000.00 32,500.00 120,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 75,140.00 70,000.00 32,500.00 120,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 75,140.00 70,000.00 32,500.00 120,000.00 0
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 324,870.00 433,138.00 531,448.00 680,000.00 0 % 680,000

รวมค่าใช้สอย 324,870.00 433,138.00 531,448.00 680,000.00 680,000

รวมงบดําเนินงาน 324,870.00 433,138.00 531,448.00 680,000.00 680,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 124,000.00 114,000.00 49,000.00 159,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 124,000.00 114,000.00 49,000.00 159,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 124,000.00 114,000.00 49,000.00 159,000.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 448,870.00 547,138.00 580,448.00 839,000.00 680,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 524,010.00 617,138.00 612,948.00 959,000.00 790,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 9,166.56 7,687.64 5,600.37 10,000.00 -100 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 7,418.86 15,190.47 8,611.47 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,585.42 22,878.11 14,211.84 30,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 16,585.42 22,878.11 14,211.84 30,000.00 0

รวมงานตลาดสด 16,585.42 22,878.11 14,211.84 30,000.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 16,585.42 22,878.11 14,211.84 30,000.00 0
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,560,273.61 1,560,273.61 1,560,273.61 1,560,280.00 -13.74 % 1,345,910

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 214,370

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 168,214.00 177,322.00 176,900.00 200,000.00 -10 % 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 5,110,000.00 5,344,000.00 35.18 % 7,224,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,024,000.00 1,152,000.00 16.67 % 1,344,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 36,500.00 44,000.00 60,000.00 0 % 60,000

สํารองจ่าย 0.00 46,046.00 230,731.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 154,540.00 86,940.00 84,040.00 177,300.00 -100 % 0

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,900

เงินค่าสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินเทศบาลตําบลบ้านโคก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 93,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 437,800.00 486,000.00 523,260.00 551,940.00 -3.18 % 534,400

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 236,362.00 293,590.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 2,599,189.61 2,686,671.61 8,753,204.61 9,347,520.00 11,284,580

รวมงบกลาง 2,599,189.61 2,686,671.61 8,753,204.61 9,347,520.00 11,284,580

รวมงบกลาง 2,599,189.61 2,686,671.61 8,753,204.61 9,347,520.00 11,284,580

รวมแผนงานงบกลาง 2,599,189.61 2,686,671.61 8,753,204.61 9,347,520.00 11,284,580

รวมทุกแผนงาน 29,438,924.88 29,711,623.11 39,516,200.69 43,311,000.00 41,420,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอ โคกโพธิไชย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,420,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,265,118 บาท
งบบุคลากร รวม 6,705,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1. ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก   จํานวน  331,200.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,600.-บาท  ตังจ่าย
ไว้   จํานวน  12 เดือน  
2. ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน 364,320.-บาท
 (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านโคก  จํานวน  2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180.-บาท ตังจ่าย
ไว้   จํานวน  12 เดือน  
โดยถือจ่ายตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบียประชุมสภาเทศบาล     พ.ศ
. 2547 และฉบับที 2 พ.ศ. 2548 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1. ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน 48,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 1อัตรา อัตราเดือนละ      4,000
.-บาท  ตังจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน 
2. ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 72,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  รอง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000
.-บาท ตังจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน   
โดยถือจ่ายตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบียประชุมสภาเทศบาล     พ.ศ
. 2547 และฉบับที 2 พ.ศ. 2548 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ตามหนังสือ      ที มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที 8 กรกฎาคม  2557

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:01:33 หน้า : 1/43



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1. ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน 48,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ   4,000
.-บาท  ตังจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน 
2. ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 72,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000
.-บาท ตังจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน   
โดยถือจ่ายตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบียประชุมสภาเทศบาล     พ.ศ
. 2547 และฉบับที 2 พ.ศ. 2548 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ตามหนังสือ ที มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที 8 กรกฎาคม  2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

1.ตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคกจํานวน115,920.-
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,660
.-บาท  ตังจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน  
2. ตําแหน่ง ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 82,800
.-(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของทีปรึกษานายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,900
.-บาท ตังจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน    
โดยถือจ่ายตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบียประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2547 และฉบับที 2 พ.ศ. 2548 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ตามหนังสือ ที มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที 8 กรกฎาคม  2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
1. ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 182,160.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล
ตําบลบ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180.-บาท  ตังจ่าย
ไว้   จํานวน  12 เดือน 
2.ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก  จํานวน149,040.-
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาลตําบลบ้านโคก  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ  12,420
.-บาท  ตังจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน
3. ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก  จํานวน 1,159,200.-
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบ้านโคก  จํานวน  10 อัตรา  อัตราเดือนละ 9,660.-บาท         ตัง
จ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน   
โดยถือจ่ายตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบียประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2547 และฉบับที 2 พ.ศ. 2548 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,081,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,786,400 บาท

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล จํานวน  53,9160.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ 44,930.- บาท 
ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน  

2. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล  จํานวน  468,960.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ 39,080.- บาท 
ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

3. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  402,720.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตรา
เดือนละ 33,560.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

4. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป  จํานวน  323,760.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา  อัตรา
เดือนละ 26,980.- บาท   เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการ สูง-ตํา จ่ายไว้
จํานวน  12  เดือน  

5. ตําแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน  305,640.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน 1
 อัตรา  อัตราเดือนละ 25,470.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

6. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  236,640.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ 19,720.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

7. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์  จํานวน  275,760.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ 22,980.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

8. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  233,760.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ 19,480.-บาท  เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการ สูง-ตํา จ่ายไว้จํานวน  
12  เดือน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล จํานวน  84,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 7,000.- บาท  ตังจ่ายไว้
จํานวน  12  เดือน  

2.ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาลตําบล  จํานวน 84,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัด
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.-บาท  ตังจ่าย
ไว้   จํานวน  12 เดือน  

3. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล  จํานวน  42,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลัด
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500.- บาท  ตังจ่ายไว้
จํานวน  12  เดือน  

4. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  42,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500.- บาท  ตังจ่ายไว้
จํานวน   12  เดือน  

5. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป  จํานวน  18,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทัวไป จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 1,500.- บาท เป็นอัตราว่าง
ตังประมาณการ สูง-ตํา จ่ายไว้จํานวน  12  เดือน  
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 463,920 บาท
1. ตําแหน่ง  นักจัดการงานทัวไป  จํานวน  260,400.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 21,700.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง ภารโรง  จํานวน  203,520.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 16,960.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 513,000 บาท
1. ตําแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์ฯ  จํานวน  214,836.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์ฯ  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 17,903.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุุคคล   จํานวน  162,600.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุุคคล จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 13,550.- บาท เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการ
สูง-ตํา  ตังจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 135,420.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 11,285.- บาท เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการ
สูง-ตํา  ตังจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร  จํานวน 24,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 2,000.- เป็น
อัตราว่าง ตังประมาณการสูง-ตํา  ตังจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 24,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 2,000.- บาท เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการสูง-ตํา  ตังจ่ายไว้
จํานวน 12  เดือน
 

งบดําเนินงาน รวม 3,486,958 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างฯ ตามสิทธิทีพึงได้รับ

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมของคณะกรรมการ
ประจําสภา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อันเป็นเหตุสําคัญเร่งด่วน
ตามคําสังทีได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถินตามสิทธิทีพึงได้รับ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิทีพึงได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 2,291,558 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 196,800 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงบริการงานด้านประชา
สัมพันธ์
(คําชีแจงงบประมาณ ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ลงระบบ
สารสนเทศ และช่วยปฏิบัติงานอืนๆเพือให้ได้มาซึงบริการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นฯลฯ จํานวน 1 อัตรา 

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงบริการงานด้านดูแลศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง
(คําชีแจงงบประมาณ ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือปฏิบัติงานดูแลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ให้สะอาดเป็นระบบ ทังการ
เพาะเลียงสัตว์ ปลูกพืชผัก  สมุนไพร และช่วยปฏิบัติงานอืนๆเพือให้ได้มา
ซึงบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นฯลฯ จํานวน 1 อัตรา

ค่าเข้าปกหนังสือ จํานวน 7,862 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารและ
โฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางสือต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการบอกรับวารสารสิงพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่า บอกรับวารสาร สิงพิมพ์
ต่างๆ เช่น วารสาร  ,จุลสาร  ,หนังสือพิมพ์  ,ค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
ค่าตักสิงปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาดูดสิงปฏิกูลสําหรับ
สํานักงานและสวนสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านโคก
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 760,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจํานวน 20,000
.-บาท(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเลียงรับรองคณะบุคคลที
ตรวจเยียมราชการหรือมาดูงาน 

2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย จํานวน  40,000.-  บาท (คําชี
แจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทยลักษณะการประชุม
ระหว่างหน่วยงานอืน,หน่วยภาครัฐ,อปท.รัฐวิสาหกิจ ,เอกชน 

3.โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน  20,000.-  บาท     (คําชี
แจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย  

4.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน  20,000.-  บาท           (คําชี
แจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล เช่น ค่าจัดนิทรรศการผลงานเทศบาล กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

 
5.โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดงานรัฐพิธีต่าๆ 

6.โครงการฝึกอบรมอละสัมมนาพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
จํานวน  250,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดฝึกอบรมพัฒนาผู้
บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงาน ,ลูกจ้างฯของเทสบาล เพือเพิมขีด
ความสามารถในการทํางาน  

7.โครงการ To Be Numberone จํานวน  30,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการจัดกรรมแอโรบิค

8.โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามแนวพระราชดําริ
จํานวน 50,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการ "รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน" ตามแนวพระราชดําริ เพืออนุรักษ์ทรัพยากรนํา/ดิน/ป่า สร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อม และเพือเป็นค่าจัดซือ ต้น
รวงผึง/ต้นคูณ/หญ้าแฝก และอืนๆทีจําเป็น  ตามหนังสือ ที ขก 0023.3
/ว1998 ลว 23 มกราคม 2560
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ จํานวน 826,896 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ
หรือเข้ารับการสัมมนาตามระเบียบทีทางราชการกําหนดเช่นค่าเบียค่า
พาหนะ 
ค่าเช่าทีพักค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ
อบรมสัมมนาคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างฯลฯ

(3.2)ค่าใช้จ่ายของขัวญ ของรางวัล จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัลในการจัดงานจัดกิจกรรมและพิธีเปิดงานของส่วนราชการอืนตาม
ความจําเป็น

(3.3)  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอืนๆ ถ้ามิ
ได้ตามทันทีค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลรวมทังค่าเสียหาย
ทีต้องขาดประโยชน์ทํามาหาได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
(คําชีแจงงประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง
ท้องถิน ตามหนังสือ ที ขก 0023.5/ว19448  ลงวันที 16
 กรกฎาคม 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืนๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 406,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี
พลาสติก,แปรง
ลบกระดาน,ตรายาง,กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,นํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร ,เก้าอีสํานักงาน ,โต๊ะ
พับหน้าเหล็ก เก้าอีประชุม และอืนๆทีจําเป็นฯลฯ
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ไมโครโฟน,ขาตังไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้าเครือง,วัดกระแสไฟฟ้า,เครือง
วัดแรงดันไฟฟ้า, ฟิวส์,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอด
ไฟ,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า, และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ    
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ
ทีจําเป็นต้องใช้ เช่น หม้อ,กระทะ ถาด,แก้วนํา,จานรอง,ถ้วยชาม,ซ้อน
ส้อม
,กระติกนําร้อน,ถังแก๊ส,หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,ผงซักฟอก,สบู่,นํายาดับ
กลิน,แปรง,ผ้าปูโต๊ะ,ไม้กวาด,และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
             

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น 
ไม้ต่างๆ,ค้อน,คีม,ชะแลง,จอบ,สิว,เลือย,นํามันทาไม้,สีปูน
ซีเมนต์,ทราย,อิฐหรือซีเมนต์ ,บล็อก,กระเบือง,สังกะสี และอืนๆทีจํา
เป็น ฯลฯ        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ยางนอก ยางใน รถจักยานยนต์ และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 101,400 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม,นํามันเชือเพลิง,นํามันดีเซล,นํามันก๊าด,นํามันเบนซิล,นํา
มันเตา,นํามันจารบี,นํามันเครือง,ถ่าน,ก๊าส และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น 
เคียว,สปริงเกลอร์,จอมหมุน,จานพรวน,ฝานไถ,กระทะ,คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว,เครืองดักแมลง,กระชัง ,ปุ๋ย,ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช,อาหารสัตว์,พืชและสัตว์,พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา,นําเชือเพาะ
สัตว์,วัสดุเพาะชํา,
 และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตังกล้อง,กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ,พู่กัน,สี,กระดาษเขีย
โปสเตอร์,ฟิล์ม
,แถบบันทึกเสียง,รูปสีขาวดําล้างอัดขยาย และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ,เทปบันทึกข้อมูล ,หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ ,หมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบหััวฉีด ,แผ่นกรองแสง ,กระดาษต่อเนือง ,สาย
เคเบิล เมนบอร์ด ,เมาส์ ,คีย์บอร์ด เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชอฟแวร์และอืนๆทีจําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าภายในสํานักงาน
อาคารต่างๆ

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:01:33 หน้า : 10/43



ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้นําประปาของสํานักงาน
เทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์สํานักงาน
เทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวง
ตราไปรณียากร และอืนๆทีจําเป็น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าคู่สายระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน รวม 72,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ชนิดตัง
โต๊ะ  จํานวน  2  ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงทีดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก ( RAM )ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบLED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
มีถาดใส่กระดาษได้รวมไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5
 ภาพต่อนาที (ipm)
มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการ
พัฒนาผู้นําชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตามหนังสือ มท 0891.4/ว856 ลว 12 มีนาคม 2553
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,106,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,459,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,459,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 939,000 บาท

1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน    จํานวน  280,680.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน จํานวน 1อัตรา อัตรา
เดือนละ 23,390.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 329,160.-
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน  1
 อัตรา อัตราเดือนละ  27,430.-บาท เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการ
สูง-ตํา ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงานจํานวน 329,160.-
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  จํานวน  1
 อัตรา อัตราเดือนละ 27,430.-บาท เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการ
สูง-ตํา  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,500 บาท
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 155,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 12,900.-บาท ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

2.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน 186,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1อัตรา  อัตรา
เดือนละ 15,480.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12   เดือน

3.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน 159,500.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1
 อัตรา  อัตราเดือนละ 13,290.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12   เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,680 บาท
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 12,060.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1
 อัตรา  อัตราเดือนละ 1,005.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12   เดือน

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 7,620.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1 อัตรา  อัตรา
เดือนละ 635.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12   เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 571,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

1.เงินค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้างฯ จํานวน  40,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัด
จ้าง ฯลฯ 

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
สามัญ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 321,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่        และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 172,800 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงงานด้านธุระการ
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือปฏิบัติงานด้านธุการการกองคลัง และช่วยปฏิบัติงานอืนๆ เพือให้ได้
มาซึงบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ฯ 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ฯ และงานอืนๆทีเกียวข้อง
ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาเย็บปกหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการ
อืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวข้องกับการเลียงรับรองในการประชุม ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนใน
การเข้ารับการอบรมต่างๆ ค่าเบียเลียงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ  ค่า
จ้างเหมาคัดลอกโฉนดทีดิน, นส3, นส.3ก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
  (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์,เครือง
พิมพ์ดีด,โต๊ะ - เก้าอี,รถจักรยานยนต์,และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ    ทีจํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่นกระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้
บรรทัด กระดาษไข กระดาษคาร์บอน ตัวเย็บ ลูกเย็บ กรรไกร ตัว
หนีบ ลวดเสียบ แบบพิมพ์ แบบฟอร์มต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆที
จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่นปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  และ
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ เช่น กระติกนําร้อน แก้ว จานรอง ถ้วย
ชาม   ซ้อนซ้อม หม้อหุงข้าว ผงซักฟอก สบูก นํายาดับกลิน นํายาถู
พืน นํายาเช็ดกระจก แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด  และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์ และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันจารบี นํามัน
เครือง และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้รับจาก
การล้างอัดขยาย และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เมน
บอร์ด เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์และอืนๆ ทีจําเป็น

วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
  (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น วัสดุเพือ
จัดทําชันทีจัดเก็บเอกสาร และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวง
ตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 70,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือคอมพิวเอต์โน้ต
บุ๊ค สําหรับงานประมาณผล ทีมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

เครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 45,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์
เช็ค จํานวน 1 เครือง รายละเอียคุณลักษณะกําหนดตามอัตราตามท้อง
ตลาด และอืนๆ ฯลฯ 
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5
 ภาพต่อนาที (ipm)
มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งบรายจ่ายอืน รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเงินเป็นค่าภาษี และค่าธรรมเนียม ค่า
ปรับ ค่าใบอนุญาตหรืออืนๆ ทีเก็บตามกฎหมายแต่คํานวณผิด หรือสังให้
คืนภาษีหรือค่าธรรมเนียม และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 984,960 บาท
งบบุคลากร รวม 984,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 984,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 236,640 บาท

1.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน  236,640.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงนเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1
 อัตรา  อัตราเดือนละ 19,720.- บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  244,320.-  บาท 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 20,360.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 481,140 บาท
1. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  159,420.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 13,285.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  162,300.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 13,525.-  บาท  ตังจ่ายไว้
จํานวน  12  เดือน

3. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 159,420.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 13,285.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,860 บาท
1. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  9,060.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 755
.-  บาท 
ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  10,620.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 885.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12
  เดือน

3. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 3,180.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 265
.-  บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 565,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการอัดนํายาดับเพลิงเคมี
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการอัดนํายาดับ
เพลิงเคมี
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 210,000 บาท
1. โครงการฝึกอบรม อปพร.  จํานวน  160,000.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อป
พร. การฝึกซ้อมแผนป้องกัน เช่น ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเหมา ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองแต่งการ และอืนทีทีจํา
เป็น ฯลฯ

2. โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถานประกอบ
การ         จํานวน 15,000.บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าเช่า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนทีทีจําเป็น ฯลฯ

3.โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถาน
ศึกษา                    จํานวน 15,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงใน
สถานศึกษา เช่น ค่าจัดสถานที ค่าเช่า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร เครืองดืม และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ    

4. โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร.  จํานวน 20,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย อาหารว่าง นําแข็ง นําดืม และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้างทรัพย์สินอืนๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงาน
ป้องกันฯ

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง,ประแจ,แม่แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลือน,คีมล็อค,
กระจกโค้งมน,สัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน,กรวยจราจร,       
  ยางรถยนต์,นํามันเบรก,น๊อตและสกรู,สายไมล์, ฟิล์มกรองแสง,และอืนๆ
ทีจําเป็น ฯลฯ        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม,นํามันเชือเพลิง,นํามันดีเซล,นํามันก๊าด,นํามันเบนซิล,นํา
มันเตา,นํามันจารบี,นํามันเครือง,ถ่าน,ก๊าส และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ        

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองแต่งกาย
เช่น เครืองแบบ,เสือ กางเกง ผ้า,เครืองหมายยศและสังกัด,ถุง
เท้า,รองเท้า,เข็มขัด,หมวก,ผ้าผูกคอ และอืนๆทีจําเป็นฯลฯ
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วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอืนๆ
เช่น อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในการดับเพลิง,สายส่งนํา ,สายดูดนํา ข้อ
ต่อ เข็มขัด ถังดับเพลิงนํายาโฟม และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 497,604 บาท
งบบุคลากร รวม 497,604 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 497,604 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 241,440 บาท

1.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา จํานวน  241,440.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อม
เงิน                            ปรับปรุงเงินเดือน ตําแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา               อัตราเดือนละ  20,120.-บาท bตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,164 บาท
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 256,164.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับ
ปรุง                 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา   อัตราเดือนละ 21,347.-บาท ตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,460,145 บาท
งบบุคลากร รวม 447,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 447,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,320 บาท

1. ตําแหน่ง ครู(คศ.1)  จํานวน  280,320.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่งครู จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 23,360.-บาท        
ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,800 บาท
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 157,900.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 13,157.-บาท ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,300 บาท
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 9,300.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 775.-บาท 
ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 892,725 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเพือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัย                
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โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
เพือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผน
ร่วมกับศูนย์ให้เกิดความพร้อม 

โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการประเมินคุณภาพสถาน
ศึกษา เพือพัฒนาการและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก

โครงการแปรงฟันถูกวิธี สุขภาพดีถ้วนหน้า จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ เพือส่งเสริม
ให้เด็กรู้หลักและแปรงฟันให้ถูกวิธีปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย 

โครงการวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่ง
ชาติประจําปี 2561  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าของรางวัล ของ
ขวัญ นิทรรศการ ฯลฯ                                 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่า วิทยากร ค่าเหมารถ และอืนๆที
จําเป็น เพือให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานทีจริง และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนืองตามนโยบายรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่
เด็ก                                   

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เพือมุ่งสู่
มาตรฐานสากล โดยยึดหลังเศรฐกิจพอเพียงโดยการบูรณาการ ในการ
จัดการเรียนการสอน
                           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือเพิมสมรรถณะของครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการสนับสนุนค่าพาหนะจ้างเหมา จํานวน 300 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมารถส่งเด็กไปสถาน
พยาบาล    

ค่าวัสดุ รวม 752,425 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 583,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กปฐมวัย ศพด.,เด็กอนุบาลและ ป.1 - ป.6 พิจารณา คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน รวมจํานวน  3  สถานศึกษา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลว. 19 มิถุนายน 2561 แยกได้ดังนี
        1. โรงเรียนบ้านโสกนาดี                   จํานวน  211,000.- บาท
        2. โรงเรียนชุมชนบ้านโคก                จํานวน  326,000.- บาท
        3. ศพด.เทศบาลตําบลบ้านโคก           จํานวน   46,000.- บาท
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 128,625 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านโคก อัตรมือละ 20 บาทต่อคน 
จํานวน 245 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลว. 19 มิถุนายน 2561

วัสดุการศึกษา จํานวน 40,800 บาท
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านโคก
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
     ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

    1.1 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อายุ 2-5 ปี 
          อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี/ปี
                                                                     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล ป.1 - ป.6 จํานวน 1,120,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเงินโครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล ป.1 - ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วันทํา
การ  รวม 2 สถานศึกษา
  1.โรงเรียนบ้านโสกนาดี      จํานวน   440,000.-บาท
   2.โรงเรียนชุมชนบ้านโคก  จํานวน   680,000.-บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
 ลว. 19 มิถุนายน 2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,771,380 บาท
งบบุคลากร รวม 2,482,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,482,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,037,280 บาท

1. ตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข    จํานวน  416,880.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข จํานวน 1อัตรา อัตราเดือน
ละ 34,740.-บาท  เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการสูง-ตํา 
ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

2.ตําแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน ชํานาญงาน จํานวน 329,160.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ  27,430.-บาท เป็นอัตราว่าง ตังประมาณการสูง-ตํา 
ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน จํานวน  291,240.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  จํานวน 
1 อัตรา อัตราเดือนละ 24,270.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข     จํานวน  42,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุข  จํานวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,259,200 บาท
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน   168,900.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 14,082.-บาท   ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

2.ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 226,300.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ         บาท   ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

3. ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  864,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา
อัตราเดือนละ  9,000.- บาท   ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
1. ตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 48,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 2,000.- บาท
ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 96,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา อัตราละ 1,000.- บาท
ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,288,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส)ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างฯตามสิทธิทีพึงได้รับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้างทีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงานเร่งด่วน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
(คําชีแจ้งงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามสิทธิทีพึงได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีพึงได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 932,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจ้งงบประมาณ) เพือจ่ายเงิยเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
ค่าแจ้งเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 456,300 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0891.3/658 ลงวันที 25 มกราคม 2553

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
(คําชีแจงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีนเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
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โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และนําเสีย เพือควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560       
    - ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง(ฉบับที 2)พ.ศ. 2560      
    - ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
      
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที 16
 มกราคม 2561      
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7
 มีนาคม 2561      

โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับ ประชา
สัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้เรืองไอโอดีน การเลือกใช้ การ
เก็บรักษา
 และวิธีการใช้เกลือไอโอดีน      
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท0810.5/ว1175 ลงวันที 25
 เมษายน 2561      

โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

จํานวน 18,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด เพือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ   
  
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560     
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31
 สิงหาคม 2561     
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0810.5/1042 ลงวันที 10
 เมษายน 2561     

โครงการท้องถินไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ถนนสาธารณะ ห้องส้วม
สาธารณะ ตลาด สถานทีท่องเทียว รวมถึงภาชนะใส่มูลฝอย รถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ฯลฯ     
    - ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง(ฉบับที 2)พ.ศ.2560     
    - ตามหนังสือที มท 0891.4/ว407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2556     

โครงการบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน จํานวน 60,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการออกหน่วยบริการ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ  ตรวจสุภาพและจ่ายยาสามัญประจําบ้าน ใน
เบืองต้น ฯลฯ     
   - ตาม พรบ.เทศบาล 2496     
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โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะชุมชน จํานวน 150,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมการจัดการขยะ
ชุมชน การแก้ปัญหาขยะในชุมชน เพือลดจํานวนขยะต้นทาง  เช่น ค่าวัสดุ
เครืองเขียนอุปกรณ์ ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ     
    - ตาม พรบ.เทศบาล 2496     
    - ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านโคก 4 ปี(พ.ส.2561-2564
) หน้าที 71 ลําดับที 7       

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นค่าการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ชาติ เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิน พ.ศ.2553     
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0891.3/658 ลงวันที 25 มกราคม 2553  
   

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี

จํานวน 3,600 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกใน
การสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโดยทําการ
สํารวจ 
2 ครังต่อปี(ครังแรกภายในเดือนธันวาคม ครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน) 
    
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560     
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31
 สิงหาคม 2561     
    - ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0810.5/1042 ลงวันที 10
 เมษายน 2561     

โครงการอบรมประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้
ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาล ในการส่งเสริมสุขภาพและการ้องกัน
โรค การดูแลรักษาสุภาพเบืองต้น การให้ความรู้ ด้านโภชนาการ กาให้
ความรู้และป้องกันโรคอุบัติใหม่ การป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ
เครืองเขียนอุปกรณ์ ค่าสัมนาคุณวิทยากร     
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557     
    - ตามแผนพัฒนาเทศบาล บ้านโคก 4 ปี (2561 -2564) หน้าที 60 
ลําดับที 1     
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โครงการอบรมพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.) จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาให้ความ
รู้กับผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.) ผู้นําองค์กรชุมชน เพือพัฒนาการดูแล
สุขภาพให้มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่
บ้าน/ชุมชน เช่น    
 ค่าวัสดุเครืองเขียนอุปกรณ์ ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
หนังสือ ฯลฯ     
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557     
    - ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านโคก 4 ปี (2561 -2564
) หน้าที 60 ลําดับที 3     

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น   โต๊ะต่าง เก้าอีต่าง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา    
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน    
ลวดเย็บกระดาษ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร  
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานไวบอร์ด เครือง
คํานวณเลข ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆที
จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง     
ขาตังไมโครโฟน ไฟฉาย สปอต์ไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น ไม้ต่าง นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊
อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื
อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายา
ต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมี
ภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรดต่าง ๆ ถุงมือ กระดาษกรอง สําลี และผ้าพัน
แผล หูฟัง เปลหามคนไข้ ถังเก็บเชือเพลิง  เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์
พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เช่น ใบมีด เชือก สปริง
เกอร์ จานพรวน ผานไถกระทะ คราดชีพรวนดินระหว่าง
แถว อวน กระชัง ฯลฯ     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 583,048 บาท
งบบุคลากร รวม 513,048 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,048 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,320 บาท
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน  349,320.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือ่จ่ายเป็นเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 29,110.-  บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,728 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 139,728.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตรา
อัตราละ 11,644.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 24,000.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 1,200.- บาท ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอา
ยุ เพือคืนความสุขให้ประชาชน
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้
ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพือคืนความสุขให้
ประชาชน จํานวน 30,000.- บาท

2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 40,000.- บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,259,435 บาท
งบบุคลากร รวม 1,769,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,769,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,343,400 บาท

1.  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น จํานวน   429,240.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 35,770.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น  จํานวน  393,600.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา จํานวน  1 อัตรา     อัตราเดือน
ละ 32,800.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

3. ตําแหน่ง  นายช่างโยธา   จํานวน   298,800.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา   จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 24,900.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

4. ตําแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ   จํานวน   221,760.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ   จํานวน  1 อัตรา     อัตราเดือน
ละ 18,480.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,640 บาท
เงินรายจ่ายพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ นายช่าง
โยธา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 2,720.-บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  12
 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน 42,000.-บาท 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน 12
  เดือน     

2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา จํานวน     18,000.-บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การโยธา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.-บาท ตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
โดยถือจ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 64) พ.ศ. 2559  ลงวันที 22
  เมษายน  2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,800 บาท
1. ตําแหน่ง  ช่างเครืองกําเนิดไฟฟ้า   จํานวน  163,680.-บาท 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ช่างเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1
อัตรา   อัตราเงินเดือนละ 13,640.-บาท   ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์กระเช้า) จํานวน 156,120
.-บาท 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์
กระเช้า) จํานวน  1 อัตรา  อัตราเงินเดือนละ 13,010.-บาท   ตังจ่ายไว้
จํานวน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,440 บาท
1. ตําแหน่ง ช่างเครืองกําเนิดไฟฟ้า  จํานวน  2,940.-บาท 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง  ตําแหน่ง  ช่างเครืองกําเนิดไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา   อัตราเงินเดือน
ละ 245.- บาท   ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์กระเช้า) จํานวน 10,500.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์กระเช้า) จํานวน  1
 อัตรา   อัตราเงินเดือนละ 875.- บาท   ตังจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แก่   พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที
มีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นเร่งด่วนและให้มี
สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) การจ้างเหมาค่าโมฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 40,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนใน
การเข้ารับการอบรมต่างๆ ค่าเบียเลียงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค บริโภค จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ)   ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภค - บริโภค ทัง 6 ชุมชน ตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ด้านนําเพือการอุปโภคบริโภค     

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ในสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง เก้าอีต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานไวบอร์ด เครืองคํานวณ
เลข ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลค์ แถบบันทึก
เสียงหรือเสียงภาพ รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือเทปพิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมาส์ เครืองบันทึกขัอมูลแบบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯล

งบลงทุน รวม 1,315,155 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,315,155 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) จํานวน 33,155 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)
-ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือวันที 22 สิงหาคม 2532 
-ตามหนังสทอด่วนทีสุด ที กค(กวจ) 0406.2/ว110 ลงวันที 5
 มีนาคม 2561
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โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 16 (ข้างธนาคาร ธกส
.) หมู่ที2 บ้านโสกนาดี

จํานวน 800,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน
สุขาภิบาล 16 (ข้างธนาคาร ธกส. กว้างข้างลา 1 เมตร ยาว 467
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 943 ตร.ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลบ้านโคก 4 ปี (2561-2564) หน้าที 40
 ลําดับที 14
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ซอยเทศบาล 7 (ด้านตะวันตก) หมู่ที 1 บ้าน
โคก

จํานวน 230,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ซอยเทศบาล 7
 (ด้านตะวันตก) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมฝารางระบายนํา  (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
บ้านโคกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอยเทศบาล 2 (ด้านตะวันตก) หมู่ที 1 บ้าน
โคก

จํานวน 252,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ซอยเทศบาล 2
 (ด้านตะวันตก) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมฝารางระบายนํา  (ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
บ้านโคกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลบ้านโคก 4 ปี (2561-2564) หน้าที 43
 ลําดับที 19

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,323,690 บาท
งบดําเนินงาน รวม 501,439 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 210,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที
ชํารุดเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ ฯลฯ
 และเพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างที
ชํารุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน คลส. และถนนลาดยางแอ
สฟัสท์สติกต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 291,439 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ขาตังไมโครโฟน ไฟฉาย สปอต์ไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครือง
วัดกระแส และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 170,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์  สี แปรงทาสี ปูนซีเมินต์ ปูนขาว ทราย  อิฐ
หรือซีเมนต์บล๊อค
 กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าง เลือย 
กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร  และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 11,439 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยาพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน  นํามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกันแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน  ครีมล๊อค สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืนๆที
จําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่านํามันเชือเพลิง เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันจารบี นํามันเครือง นํามันเตา
ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอืน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์มเปิด-ปิดแก๊ส วัสดุ
อืนๆ ทีไม่เข้าตามหมวดวัสดุตามรายการ เช่น โซ่เลือยยนต์ เฟืองเลือย
ยนต์ อุปกรณ์เลือยยนต์ และอืนๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,822,251 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,822,251 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 1,179,935 บาท

1. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าหมู่บ้านถนนศูนย์ราชการ ซอย 1 หมูที 8
   จํานวน 565,781.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าหมู่บ้านถนนศูนย์ราชการ ซอย 1 หมูที 8 บ้านโคก ระยะทาง
ประมาณ 350 เมตร

2. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าหมู่บ้านจากแยกถนนสาย 229 ถึงบ้าน
เลขที 83 หมู่ที 8 บ้านโคก จํานวน  614,154.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าหมู่บ้านจากแยกถนนสาย 229 ถึงบ้านเลขที 83 หมู่ที 8 บ้าน
โคก ระยะทางประมาณ 500 เมตร
-เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 
พ.ศ. 2559
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อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 642,316 บาท
1. ขยายเขตประปา(ซอยบ้านนางทองใบ)บ้านเลขที 46 หมู่ที 8 บ้าน
โคก  จํานวน  46,526.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตประปา(ซอยบ้านนาง
ทองใบ)บ้านเลขที 46 หมู่ที 8 บ้านโคก  ความยาว  150 เมตร

2. ขยายเขตประปา (ซอยโรงแรมนาตารีสอร์ท) บ้านเลขที 278 หมู่ที 2
 บ้านโสกนาดี จํานวน 166,682.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตประปา (ซอยโรงแรม
นาตารีสอร์ท) บ้านเลขที 278 หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี ความยาว 385 เมตร
 
3. ขยายเขตประปา (ซอยตรงข้ามโรงแรมนาตารีสอร์ท) หมู่ที 2 บ้านโสก
นาดี  จํานวน 67,819.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตประปา (ซอยตรงข้าม
โรงแรมนาตารีสอร์ท) หมู่ที 2 บ้านโสกนาดี ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิืไชย จ
.ขอนแก่น

4. ขยายเขตจําหน่ายนําประปา ซอยหลังวัดบ้านโสกนาดี หมู่ที 2
  จํานวน 274,260.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตจําหน่ายนํา
ประปา ซอยหลังวัดบ้านโสกนาดี หมู่ที 2 ความยาวรวม 1,300 เมตร 
 
5. ขยายเขตจําหน่ายนําประปาถนนสุขาภิบาล 15  บ้านนาวิลัย หมู่11
  จํานวน  52,996.-  บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตจําหน่ายนําประปาถนน
สุขาภิบาล 15  บ้านนาวิลัย หมู่ 11  ความยาวรวม  135 เมตร

6. ขยายเขตจําหน่ายนําประปา ถนนสุขาภิบาล 10 บ้านโสกนาดี  หมู่ 2
จํานวน  34,033.- บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตจําหน่ายนํา
ประปา ถนนสุขาภิบาล 10 บ้านโสกนาดี  หมู 2 ความยาวรวม  116 เมตร

-เป็นไปตามระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน อปท.พ.ศ
. 2559
-เป็นไปตามหนังสือ มท 55210-15/773,และ 775 ลว 15 ส.ค.61

งานสวนสาธารณะ รวม 258,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 258,960 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,960 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,960 บาท
ค่างจ้างเหมาบริการบุุคลคลภายนอกเพือดูแลรักษาสวนสาธารณะ
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าค่างจ้างเหมาบริการบุุคลคลภาย
นอกเพือดูแลรักษาสวนสาธารณะเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 2
 แห่ง อัตราค่าจ้างขันตํา 320 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชสม ช้อม
ส้ม แก้วนําจานรอง ถาด โอ่งนํา มีด กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส และอืนๆทีจํา
เป็นฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน เช่น  ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊
อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื
อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร  และอืนๆทีจําเป็นฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนที
จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง และอืนๆทีจํา
เป็น ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก สปริงเกอร์ จานพรวน ผานไถกระทะ คราดชีพรวน
ดินระหว่างแถว อวน กระชัง และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,174,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,174,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 894,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 844,800 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือรักษาความสะอาดถนนในเขต
เทศบาล
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือรักษาความสะอาดถนนสายต่งๆในเขตเทศบาล อัตราค่าจ้างขัน
ตํา 320 บาท จํานวน 4 คน   จํานวน 337920.- บาท

2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลภายในเขตเทศบาล อัตราค่าจ้าง 320
 บาท จํานวน 6 คน  จํานวน  506,880.- บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1. โครงการลอกท่อระบายนํา รางระบายนํา และขุดลอกวัชพืช
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าขุดลอกท่อระบายนํา รางระบาย
นํา ทีอุดตันให้มีการระบายนําทีสะดวก และขุดลอกวัชพืชตาม
ลําห้วย หนอง คลอง บึง ในเขตเทศบาล  จํานวน  30,000.- บาท

2. โครงการส่งเสริมธนาคารขยะมูลฝอย
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าส่งเสริมธนาคารขยะมูล
ฝอย อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน จํานวน 20,000.- บาท
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ เช่น กระติกนําร้อน แก้ว จานรอง ถ้วย
ชาม   ซ้อนซ้อม หม้อหุงข้าว ผงซักฟอก สบูก นํายาดับกลิน นํายาถู
พืน นํายาเช็ดกระจก แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด  และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  และอืนๆที
จําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 110,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันจารบี นํามัน
เครือง นํามันเตา ถ่าน แก๊ส และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่ง
กาย เช่น เครืองแบบเสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ  รองเท้าบูด หมวก ผ้าปิดจมูก  และอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,075,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี การพนัน การขยายตัวธุรกิจทางเพศ ยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นเยาวชน 
และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยาย
ตัวธุรกิจทางเพศ ยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นเยาวชน และการสร้างความเข้ม
แข็งในชุมชน
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการค่ายครอบครัว
อบอุ่น สุขภาพแข็งแรง เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอืนๆทีจําเป็น
โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติศาสนา  พระมหา
กษัตริย์อันเป็นทียึดเหนียว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน  ชาวไทยทัง
ชาติ

จํานวน 10,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดโครงการจัดกิจกรรม อันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นทียึดเหนียว และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทังชาติ
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โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 15,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการจัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบัน สําคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติ และความสามัคคีของชาติเพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 15,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการจัดตังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ เพือสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ/ระดับท้องถิน/ชุมชน/ประชาชน 
โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตังจุดตรวจ เช่น เทศกาล
สงกรานต์  เทศบาลปีใหม่  เป็นต้น 
โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการเทศบาลเคลือนที เพือ
ให้บริการประชาชน โดยออกหน่วยเคลือนทีตามชุมชนต่างๆในการบริการ
ด้านพืนฐาน
โครงการปฏิบัติการพลังงานแผ่นเพือเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน จํานวน 40,000 บาท
(คําชีแจงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการปฏิบัติการพลังงานแผ่น
เพือเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2956 ลงวันที 31 ตุลาคม 2555

โครงการประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรม ประชุมชีแจงทําความ
เข้าใจ  เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ให้กับประธานชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง เช่นเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติดกิจกรรมบําบัด
ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และครอบครัว

จํานวน 40,000 บาท

(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรมฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ฯลฯ
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ
เช่น เครืองห่มกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว เสือกันหนาว เป็นต้น
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมของกลุ่มอบรมอาชีพ จํานวน 170,000 บาท
(คําชีแจงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารเครืองดืม ค่า
อบรมนอกสถานที ค่าศึกษาดูงาน เป็นต้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผล
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีเพือจัดทําของชําร่วยเพือเป็นสินค้า(OTOP)ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี จํานวน 40,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่ากิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมาย
สําคัญทีผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ  เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็น

โครงการสร้างวินัยจราจรเพือลดอุบัติเหตุ จํานวน 80,000 บาท
(คําชีแจงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดอบรมประชาชน เยาวชนให้
เกิดความตระหนักมีวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมายเพือลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น
อืนๆ  
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ

จํานวน 150,000 บาท

(คําชีแจงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินินาถ เช่นโครงการต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง เลียงสัตว์ ,ปลูกพืช ,รัวกินได้ ,ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุน อําเภอโคกโพธิไชย จํานวน 155,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) ตามหนังสือ ที ขก 2218/1434 ลว. 27 พ.ค
. 2560

1.) อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด
อําเภอ  (ศตส.อ.)                                                      จํานวน 60,000
 บาท

2.) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม                       
                                                         จํานวน 25,000 บาท

3.) อุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อําเภอโคกโพธิไชย
                                                        จํานวน 40,000 บาท

4.) อุดหนุนศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโคกโพธิไชย      จํานวน 10,000  บาท

5.)อุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพราช
สุดาฯ                                              จํานวน  20,000  บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(ศอ.ปส.จ.ขก
.)   
 จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ตามหนังสือที ขก0017.2
(ศอ.ปส.จ.ขก)/ว8096 ลว.24  มีนาคม  2560    
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อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิไชย จํานวน 30,000 บาท
โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด                                                             จํานวน  30,000   บาท 
(คําชีแจงงบประมาณ)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ตามหนังสือที ตช.0019
(ขก).4(26)/1200 ลว 26 มิ.ย  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน 
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการแข่งขันกีฬา นัก
เรียน ประชาชน เช่น ค่ารางวัล ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าชุดกีฬาค่าเบีย
เลียง 
ค่ากรรมการ ค่าจัดสถานที สนามค่าอุปกรณ์กีฬา และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 680,000 บาท

(1.1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาการจัดกิจกรรมวันสําคัญ ทางศาสนา
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าโครงการ เช่น กิจกรรมการหล่อ
เทียนพรรษา,ตักบาตรเทโวโรหณะ,การแห่เทียนพรรษา,กิจกรรมเข้าวัด
ฟังเทศน์ช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น                   จํานวน  50,000  บาท

(1.2) โครงการบุญประเพณีลอยกระทงกระทง
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง เช่น การประกวดต่าง ๆการจัดงานการจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  การจ้างเหมา และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ จํานวน 130,000
 บาท                                  

(1.3.) โครงการบุญประเพณีสงกรานต์
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เช่น การประกวดต่าง ๆการจ้างเหมาการจัดงาน
กิจกรรมรดนําขอพรผู้สูงอายุ และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ               
 จํานวน 200,000 บาท

(1.4.) โครงการประเพณีบุญบังไฟ
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบังไฟ เช่น การประกวดขบวนต่าง ๆการจัดเลียงการจัด
ซือ วัสดุอุปกรณ์ การจ้างเหมา และอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ จํานวน 200,000
 บาท                                   

(1.5.) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
ประจําปี พ.ศ.2562
(คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดโครงการ เพือปลูกจิตสํานึก
เด็กและเยาวชนให้ทําความดีไม่ยุ่งเกียวอบายมุข และสิงเสพติด สร้างพลัง
ในการลด ละ เลิก อบายมุขทังหลายเพือถวายเป็นพุทธบูชาและ
น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนืองในกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
จํานวน   100,000  บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,284,580 บาท
งบกลาง รวม 11,284,580 บาท
งบกลาง รวม 11,284,580 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,345,910 บาท
    1. เงินค่าจ่ายชําระหนีเงินกู้ (เงินต้น) กสท. จํานวน 377,600.-บาท
      (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนีเงินกู้(เงินต้น) 
       ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  ตามสัญญาเลขที
       1130/137/2555  ลงวันที 6 มิถุนายน 2555   งวดที 6
       (กู้เพือดําเนินการโครงการต่างๆ รวม 3 โคกงการ)
              
    2. เงินค่าจ่ายชําระหนีเงินกู้ (เงินต้น) กสท. จํานวน 968,310.-บาท
       (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนีเงินกู้ (เงินต้น)
       ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  ตามสัญญาเลขที
       1148/155/2555  ลงวันที 3 กรกฎาคม 2555  งวดที  6
       (กู้เพือดําเนินการโครงการต่างๆ รวม 4 โคกงการ)
             

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 214,370 บาท
    1. เงินค่าจ่ายชําระหนีเงินกู้ (ดอกเบีย) กสท.  จํานวน 60,142.-บาท
        (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนี (ดอกเบีย)
        ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตามสัญญาเลขที 
        1130/137/2555  ลงวันที 6 มิถุนายน  2555  งวดที 6
        (กู้เพือดําเนินการโครงการต่างๆ รวม 3 โคกงการ)
                         
    2. เงินค่าจ่ายชําระหนีเงินกู้ (ดอกเบีย) กสท. จํานวน 154,228.-
       (คําชีแจงงบประมาณ)เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนีเงินกู้(ดอกเบีย)
       ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  ตามสัญญาเลขที   
       1148/155/2555  ลงวันที 3 กรกฎาคม 2555   งวดที 6
        (กู้เพือดําเนินการโครงการต่างๆ รวม 4 โคกงการ)
             

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่สํานักงานประกันสังคม
    เป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมทีนายจ้างจะต้องจ่ายในอัตราร้อย
    ละ 5 ของเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ทีต้องจ่ายตามระเบียบฯโดยถือ
    ปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.  ด่วนทีสุด ที
    มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม  2557 พระราชบัญญัติประกัน
    สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. 
    ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว81  ลงวันที 10 กรกฎาคม  2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,224,000 บาท
    (คําชีแจงงบระมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  
    จํานวน 935  คน ตามช่วงอายุทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
    กําหนดจ่าย ตังจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน  โดยถือจ่ายตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2558 แยกตามช่วงอายุดังนี
    - อายุระหว่าง  60-69  ปี จํานวน  640 คน คนละ 600.-บาท  
      เป็นเงิน  4,608,000.-บาท
    - อายุระหว่าง 70-79  ปี  จํานวน 210 คน  คนละ 700.-บาท  
      เป็นเงิน 1,764,000.-บาท
    - อายุระหว่าง  80-89  ปี จํานวน   70 คน คนละ  800.-บาท  
      เป็นเงิน   672,000.-บาท
    - อายุตังแต่  90 ปีขึนไป  จํานวน  15 คน คนละ 1,000.-บาท  
      เป็นเงิน  180,000.-บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้พิการ  
    จํานวน 140 คน คนละ 800.-บาท  ต่อเดือน  ตังจ่ายไว้จํานวน
    12 เดือน  โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ.  2558 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
    จํานวน 10 คน คนละ 500.-บาท  ต่อเดือน  ตังจ่ายไว้จํานวน 
    12 เดือน  โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    พ.ศ.  2558 

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมี    
    สาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
    เป็นส่วนร่วมเท่านัน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667  ลงวันที 12 มีนาคม  2555  หนังสือ
    กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456  ลงวันที 19 
    มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
    3215  ลงวันที  6 มิถุนายน  2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการจราจรในเขต
    เทศบาลตําบลบ้านโคก เช่น ค่าจัดทําเครืองหมายจราจร การจัดทํา
    ทางม้าลาย ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดการจราจร ฯลฯ
เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 46,900 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ ) เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล
    แห่งประเทศไทย โดยคํานวณในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ
    รายรับจริงในปีทีผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน
    อุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบฯ
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เงินค่าสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถินเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 93,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
    ระดับท้องถินเทศบาลตําบลบ้านโคก ตามแนวทางของสํานักงาน
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทีจะต้องให้ท้องถินร่วมสมทบกองทุน
    ไม่น้อยกว่า 50 %  โดยถือจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
    ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว2199  ลงวันที 10 พฤศจิกายน
    2552  และหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
    ที มท 0891.3/ว1514   ลงวันที 26 กรกฎาคม  2554

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 2,000 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพของ
    พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ของเทศบาล
    ตําบลบ้านโคก

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 534,400 บาท
    (คําชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
    บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถินในอัตรา 2 % ของรายได้ในงบ
    ประมาณรายจ่ายประจําปี (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ 
    เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบฯ โดยถือจ่ายตาม
    หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558 หนังสือ
    สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558 
    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว1264 
    ลงวันที  30 พฤษภาคม  2557
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 214,370

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจรในเขต
เทศบาล

40,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

46,900

เงินค่าสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินเทศบาลตําบล
บ้านโคก

93,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,345,910

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,224,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

534,400

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 214,370

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจรในเขต
เทศบาล

40,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

46,900

เงินค่าสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินเทศบาลตําบล
บ้านโคก

93,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,345,910

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,224,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

534,400

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 319,800 139,728 1,259,200 413,964 481,140

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 32,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 13,440 24,000 144,000 9,300 22,860

เงินเดือนพนักงาน 1,343,400 349,320 1,037,280 521,760 236,640

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 844,800 30,000

การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงบริการ

ค่าเข้าปกหนังสือ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 5,000

ค่าโฆษณาและเผยแพ
ร่ 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บอกรับวารสารสิงพิมพ์
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงบริการ

168,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,013,500 3,627,332

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 32,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 67,680 281,280

เงินเดือนพนักงาน 3,725,400 7,213,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 463,920 708,240

เงินประจําตําแหน่ง 270,000 372,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 90,000

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 130,000

ค่าเช่าบ้าน 184,000 220,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 874,800

การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงบริการ

196,800 196,800

ค่าเข้าปกหนังสือ 7,862 7,862

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 86,000 91,000

ค่าโฆษณาและเผยแพ
ร่ 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บอกรับวารสารสิงพิมพ์ 5,000 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงบริการ

172,800 341,760
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าแจ้งเหมาบุคคลภาย
นอกเพือปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน

456,300

ค่าตักสิงปฏิกูล

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 790,000 50,000 70,000 210,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินไปราชการ
(3.2)ค่าใช้จ่ายของขัว
ญ ของรางวัล

(3.3)  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายหรือสินไหมทด
แทน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตังท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนําอุปโภค 
บริโภค

10,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูล และนํา
เสีย เพือควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษทีมี
ผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าแจ้งเหมาบุคคลภาย
นอกเพือปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน

456,300

ค่าตักสิงปฏิกูล 5,000 5,000

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือ 3,000 3,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 770,000 1,890,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินไปราชการ 826,896 826,896

(3.2)ค่าใช้จ่ายของขัว
ญ ของรางวัล 5,000 5,000

(3.3)  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายหรือสินไหมทด
แทน

5,000 5,000

2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 90,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตังท้องถิน 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนําอุปโภค 
บริโภค

10,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูล และนํา
เสีย เพือควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษทีมี
ผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
ในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การ
พนัน การขยายตัว
ธุรกิจทางเพศ ยาเสพ
ติด ปัญหาวัยรุ่น
เยาวชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน

30,000

โครงการค่ายครอบ
ครัวอบอุ่น สุขภาพแข็ง
แรง

50,000

โครงการจัดกิจกรรม 
อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติศาสนา  
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นทียึดเหนียว และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ปวงชน  ชาวไทยทัง
ชาติ

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

15,000

โครงการจัดงานกีฬา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านโคก

10,000

โครงการจัดตังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 15,000

โครงการจัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
ในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การ
พนัน การขยายตัว
ธุรกิจทางเพศ ยาเสพ
ติด ปัญหาวัยรุ่น
เยาวชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน

30,000

โครงการค่ายครอบ
ครัวอบอุ่น สุขภาพแข็ง
แรง

50,000

โครงการจัดกิจกรรม 
อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติศาสนา  
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นทียึดเหนียว และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ปวงชน  ชาวไทยทัง
ชาติ

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

15,000

โครงการจัดงานกีฬา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านโคก

10,000

โครงการจัดตังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 15,000

โครงการจัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

18,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

60,000

โครงการท้องถินไทย
ใส่ใจความสะอาด คน
ในชาติมีสุข

30,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพประชาชน

60,000

โครงการปฏิบัติการ
พลังงานแผ่นเพือเอา
ชนะยาเสพติดอย่าง
ยังยืน

40,000

โครงการ
ประชาธิปไตย 20,000

โครงการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา

10,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยดําเนินการป้องกัน
กลุ่มเสียง

50,000

โครงการแปรงฟันถูก
วิธี สุขภาพดีถ้วนหน้า 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะชุมชน 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

18,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

60,000

โครงการท้องถินไทย
ใส่ใจความสะอาด คน
ในชาติมีสุข

30,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพประชาชน

60,000

โครงการปฏิบัติการ
พลังงานแผ่นเพือเอา
ชนะยาเสพติดอย่าง
ยังยืน

40,000

โครงการ
ประชาธิปไตย 20,000

โครงการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา

10,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยดําเนินการป้องกัน
กลุ่มเสียง

50,000

โครงการแปรงฟันถูก
วิธี สุขภาพดีถ้วนหน้า 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะชุมชน 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัว

40,000

โครงการวันเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ 50,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

20,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพอเพียง 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภัย 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแท
ย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมของกลุ่ม
อบรมอาชีพ

170,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี 40,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะจ้างเหมา 300

โครงการสร้างวินัย
จราจรเพือลดอุบัติเหตุ 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัว

40,000

โครงการวันเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ 50,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

20,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพอเพียง 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภัย 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแท
ย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมของกลุ่ม
อบรมอาชีพ

170,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี 40,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะจ้างเหมา 300

โครงการสร้างวินัย
จราจรเพือลดอุบัติเหตุ 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

3,600

โครงการอบรม
ประชาชนในการส่ง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ
สม.)

30,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินิ
นาถ

150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 210,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 61,439 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 170,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 583,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

3,600

โครงการอบรม
ประชาชนในการส่ง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ
สม.)

30,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินิ
นาถ

150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,000 98,439

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,000 93,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 116,400 356,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000 165,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 583,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 30,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 190,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 128,625

วัสดุอืน 10,000 50,000

วัสดุการศึกษา 40,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
ชนิดตังโต๊ะ

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์เช็ค

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K )

33,155
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 140,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 210,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 128,625

วัสดุอืน 15,000 75,000

วัสดุการศึกษา 40,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 330,000 330,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
ชนิดตังโต๊ะ 60,000 60,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 7,900 7,900

เครืองพิมพ์เช็ค 45,000 45,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

8,600 8,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K )

33,155
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร คสล.ถนน
สุขาภิบาล 16 (ข้าง
ธนาคาร ธกส.) หมู่ที2 
บ้านโสกนาดี

800,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา  ซอย
เทศบาล 7 (ด้านตะวัน
ตก) หมู่ที 1 บ้านโคก

230,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ซอยเทศบาล 
2 (ด้านตะวันตก) หมู่ที 
1 บ้านโคก

252,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าภาษีและค่า
ธรรมเนียม ใบอนุญาต
อืนๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ป.1 - ป.6

1,120,000

อุดหนุน อําเภอ
โคกโพธิไชย 155,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1,179,935

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น

30,000

อุดหนุนประปาส่วน
ภูมิภาค 642,316

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรโคกโพธิไชย 30,000

รวม 11,284,580 790,000 1,075,000 7,016,885 583,048 3,771,380 2,957,749 1,549,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร คสล.ถนน
สุขาภิบาล 16 (ข้าง
ธนาคาร ธกส.) หมู่ที2 
บ้านโสกนาดี

800,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา  ซอย
เทศบาล 7 (ด้านตะวัน
ตก) หมู่ที 1 บ้านโคก

230,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ซอยเทศบาล 
2 (ด้านตะวันตก) หมู่ที 
1 บ้านโคก

252,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าภาษีและค่า
ธรรมเนียม ใบอนุญาต
อืนๆ

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ป.1 - ป.6

1,120,000

อุดหนุน อําเภอ
โคกโพธิไชย 155,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 1,179,935

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น

30,000

อุดหนุนประปาส่วน
ภูมิภาค 642,316

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรโคกโพธิไชย 30,000

รวม 12,391,398 41,420,000

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:02:49 หน้า : 18/18
























































