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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน9,005,840บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
อดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น        

• แผนงานงบกลาง  
 งบกลาง รวม 9,005,840 บาท  

  งบกลาง รวม 9,005,840 บาท 
หมวดงบกลาง  
  1. ค่าช าระหน้ีเงินต้น จ านวน 1,560,280 บาท  
       (1.1)  เพ่ือจ่ายค่าช าระหน้ีเงินกู้และดอกเบีย้  
      พรอ้มดอกเบีย้ กสท.  ตำมสญัญำเลขที ่   
      1130/137/2555 ลงวนัที6่  มถุินำยน  2555 
       (กูเ้พือ่ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ รวม 3 โครงกำร  )    
                                จ านวน    437,740   บาท 
(1.2)  เพ่ือจ่ายช าระหน้ีเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ กสท.  
ตำมสญัญำ เลขที ่ 1148/155/2555   
ลงวนัที ่ 3  กรกฎำคม 2555  
(กูเ้พือ่ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆรวม 4 โครงกำร  )     
จ านวน   1,122,540   บาท 
        

  2. เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 200,000 บาท  
         -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังำน 
       จำ้งชัว่ครำวก ำหนดไวใ้นอตัรำรอ้ยละ 5 ของเงนิคำ่จำ้ง        

  3. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ จ านวน 5,124,000 บาท  
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          -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนดำ้นสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพี 
      ส ำหรบัผูส้งูอำยุ  ตำมหนงัสอื ที ่ขก0037.9./ 1403  
      ลงวนัที ่ 30  มถุิน่ยน 2560 
 
        
 
  4. เบีย้ยงัชีพคนพิการ จ านวน 1,152,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนดำ้นสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพี 
        ส ำหรบัผูพ้กิำร  ตำมหนงัสอื ที ่ขก0037.9./ 1403  
      ลงวนัที ่ 30  มถุิน่ยน 2560        

  5. เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ จ านวน 60,000 บาท  
         -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนดำ้นสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพี 
      ส ำหรบัผูป้ว่ยเอดส(์ผูต้ดิเชือ้)ทีแ่พทยไ์ดร้บัรองและท ำกำร 
      วนิิจฉยัแลว้มฐีำนะยำกจนหรอืถูกทอดทิง้ขำดผูอุ้ปกำระ 
      เลีย้งดแูละไมส่ำมำรถประกอบอำชพีเลีย้งตนเองไดโ้ดยม ี
      สทิธไิดร้บัเงนิสงเครำะหฯ์  ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำร 
      ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่ขก0037.9./ 1402  
      ลงวนัที ่ 30  มถุิน่ยน 2560        

  6. ส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท  
        -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกรณีทีจ่ ำเป็นฉุกเฉิน หรอืเกดิสำธำรณภยั 
       เชน่ กำรป้องกนัและกำรแกไ้ขปญัหำอุทกภยัน ้ำปำ่ไหลหลำก 
     ภยัแลง้ ภยัหนำว อคัคภียั ไฟปำ่ ถอืปฏบิตัติำมหนงัสอื 
       ดว่นมำก ที ่มท 0313.ว667  ลงวนัที ่12 มนีำคม 2545        
  7. รายจ่ายตามข้อผกูพนั จ านวน 84,300 บาท  
        ( 7.1) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงสนันิบำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย 
และคำ่ธรรมเนียม (ค ำนวณจำ่ยรอ้ยละ 1/6 จำกรำยรบั 

     จรงิในปีทีผ่ำ่นมำไมร่วมเงนิกู ้เงนิอุดหนุน ทุกประเภท 
                                            จ านวน 44,300 บาท 
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    (7.2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรจรำจร   
   ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้จดัจำ้งเครื่องหมำยจรำจร 
   แผงกัน้จรำจร สญัญำณไฟ ป้ำยจรำจร 
   (โดยพจิำรณำจำกเงนิคำ่ปรบัตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก) 
                                                   จ านวน 40,000 บาท        

   8. เงินช่วยพิเศษ จ านวน 2,000 บำท  
        -เพือ่ใชเ้ป็นเงนิชว่ยเหลอืคำ่ท ำศพพนกังำนและลูกจำ้งประจ ำ 
ทีเ่สยีชวีติในระหวำ่งปฏบิตัริำชกำร 
        
  9. เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 523,260 บาท  
         - เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่(กบท.) 
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่น 
ทอ้งถิน่โดยค ำนวณตัง้จำ่ยจำกรำยไดข้องงบประมำณประจ ำปี 

ในอตัรำรอ้ยละ 2 ไมร่วมเงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้เงนิอุดหนุนทุกประเภท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน14,056,175บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
อดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

• แผนงานบริหารงานทัว่ไป  

• งานบริหารทัว่ไป       รวม  12,069,815  บาท 

 งบบคุลากร         รวม 7,169,780 บาท  

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       รวม 2,624,640 บาท  

      1เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 
  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหก้บันำยกเทศมนตร ีรองนำยกฯ 

จ ำนวน 3 อตัรำ        

      2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน120,000 บาท 



~ 23 ~ 
 

   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งแก่นำยก 
เทศมนตร ีรองนำยกเทศมนตร ีจ ำนวน 3 อตัรำ 

      3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน 120,000 
บาท 
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษแก่นำยกเทศมนตร/ี 

รองนำยกเทศมนตรจี ำนวน  3  อตัรำ  

   4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 198,720 บาท  
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี

จ ำนวน 1 อตัรำและคำ่ตอบแทนทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ี
จ ำนวน 1 อตัรำ 

   5. เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ ำนวน1,490,400 บำท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประธำนสภำเทศบำล 
     ต ำแหน่งละ  15,180  บำทเป็นเงนิ  182,160  บำท 
     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรองประธำนสภำฯ 
     ต ำแหน่งละ  12,420  บำทเป็นเงนิ  149,040  บำท 
     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำฯ จ ำนวน 10 ต ำแหน่ง 
     ละ 9,660 บำท เป็นเงนิ 1,159,200 บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 4,545,140 บาท  

 1. เงินเดือนพนักงาน       จ านวน  2,904,420 บาท
  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี 
     ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล        

   2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 15,360 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชพีชัว่ครำวและเงนิเพิม่ต่ำงๆ 
     ส ำหรบัพนกังำนเทศบำลของส ำนกัปลดั      

   3. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 270,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนและคำ่ตอบแทน 
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     ประจ ำต ำแหน่งของปลดัเทศบำล/รองปลดัเทศบำล/ 
     หวัหน้ำส ำนกัปลดั  
     -ปลดัเทศบำลอตัรำเดอืนละ 7,000  บำทและสทิธไิดร้บั 
     คำ่ตอบแทนรำยเดอืนเทำ่กบัอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งปลดั 
     เทศบำลทีไ่ดร้บัอยูใ่นอตัรำเดอืนละ7,000  บำท 
     -รองปลดัเทศบำลอตัรำเดอืนละ 3,500 บำท  
     -หวัหน้ำส ำนกัปลดั อตัรำเดอืนละ 3,500  บำท  
     -หวัหน้ำฝำ่ยบรหิำรงำนทัว่ไป อตัรำเดอืนละ1,500บำท 
     

 4. ค่าจ้างลกูจ้างประจ า       จ านวน1,246,740บาท 
     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำและพนกังำนจำ้งตำม 

ภำรกจิพรอ้มเงนิปรบัปรุงประจ ำปีของส ำนกัปลดั 
      

5. เงินเพ่ิมต่างๆของลกูจ้างประจ า      จ านวน  58,620  บาท 
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวใหก้บัลกูจำ้ง 

ประจ ำพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิตำมสทิธทิีจ่ะไดร้บั  

   

 6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน  
50,000บาท  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งนกัเรยีน นกัศกึษำปฏบิตังิำนในชว่งปิด 

ภำคเรยีนสรำ้งรำยได ้ลดรำยจำ่ยแก่ผูป้กครอง ใหน้กัเรยีน 
นกัศกึษำใชเ้วลำวำ่งใหเ้กดิประโยชน์ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ 

  กำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ที ่มท.0891.4/ว.569 
ลงวนัที ่14 มถุินำยน 2551  

 
 งบด าเนินงาน         รวม 4,985,035 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 474,000 บาท  

1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร จ านวน 200,000 บาท 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   

        (1.1) คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่  
     อปท.เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนพเิศษ (โบนสั)ใหก้บั 
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     พนกังำน ลกูจำ้งฯ ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั        

   2. ค่าเบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท  
  (2.1) คำ่เบีย้ประชุม 
     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำสภำ        

   3. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท  
     (3.1) คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหก้บัพนกังำนเทศบำลและ 
      พนกังำนจำ้งทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร อนัเป็น 
เหตุส ำคญัเรง่ดว่นตำมค ำสัง่ทีไ่ดร้บั      

   4. ค่าเช่าบา้น จ านวน 204,000 บาท  
     (4.1) คำ่เชำ่บำ้น 
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนกังำนเทศบำล ตำม 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ 
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั        

   5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 30,000 บาท  
     (5.1) เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตร 
  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตรของพนกังำน 

เทศบำลตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั 
        

ค่าใช้สอย         รวม 
1,915,000บาท1.รำยจำ่ยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      จ านวน
 315,000บาท  

   (1.1) ค่าเข้าปกหนังสือ                    จ านวน    5,000   บาท 
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้ง ถ่ำยเอกสำรเยบ็หนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอืฯ 
  (1.2) ค่าตกัส่ิงปฏิกลู                    จ านวน     5,000     บาท 
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำดดูสิง่ปฏกิูล 
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  (1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน    80,000    บาท 
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำจดัท ำวำรสำรและโฆษณำ 

เผยแพรข่ำ่วสำรทำงสื่อตำ่ง ๆ 
   

 (1.4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา                 
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินคดใีนกรณีทีม่ขีอ้พพิำทระหวำ่ง 
เทศบำลกบับุคคลอื่น                      จ านวน   5,000    บาท 
 

(1.5) ค่าจ่างเหมาบริการบอกรบัวารสารส่ิงพิมพ ์                    
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บอกรบัวำรสำร สิง่พมิพต์่ำงๆ เช่น 
วำรสำร,จุลสำร,หนงัสอืพมิพ,์คำ่ถ่ำยเอกสำร ฯลฯ   

จ านวน  20,000  บาท 
 

  (1.6)  การจ้างแรงงานเพ่ือปฏิบติังานในเทศบาล เชน่  
งำนประชำสมัพนัธ ์งำนดแูลศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพยีงฯ  

และงำนอื่นๆ  ฯลฯ      จ านวน  200,000  บาท         

2. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 980,000 บาท  

(2.1) คำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล 
เป็นคำ่เลีย้งรบัรองคณะบุคคลทีต่รวจเยีย่มรำชกำร 

หรอืมำดงูำน      จ านวน    50,000   บาท 
 

(2.2)คำ่เลีย้งรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่หรอืคณะ  
กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตำมกฎ 
หมำยหรอืตำมระเบยีบหรอืหนงัสอืสัง่กำรกระทรวง- 
มหำดไทยลกัษณะกำรประชุมระหวำ่งหน่วยงำนอื่น, 
หน่วยภำครฐั,อปท.รฐัวสิำหกจิหรอืเอกชนใหอ้ยูใ่น 
ดุลพนิิจของผูบ้รหิำร    จ านวน      50,000   บาท 

 

(2.3) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดักจิกรรมวนัทอ้งถิน่ไทย เพือ่จำ่ย 
เป็นคำ่จดักจิกรรมวนัเทศบำลประจ ำปี  2560เช่น  
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จดันิทรรศกำรผลงำนเทศบำล กจิกรรมบ ำเพญ็ 
ประโยชน์เป็นตน้         จ านวน    50,000   บาท 

 

(2.4) โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมตำม 
โครงกำร“รกัษ์ น ้ำ รกัษ์ปำ่   รกัษำแผน่ดนิ” เพือ่ 
เฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัเสดจ็ 

เถลงิถวลัยรำชสมบตัคิรบ 70 ปีและสมเดจ็พระนำง 
เจำ้ฯพระบรมรำชนีินำถทรงเจรญิพระชนพรรษำ7 รอบ  
85 พรรษำ เพือ่อนุรกัษ์ทรพัยำกรน ้ำ/ดนิ/ปำ่ เพื่อสรำ้ง 
จติส ำนึกใหก้บัประชำชนในกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม/ 
ทรพัยำกรดนิ/อนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิตำมหนงัสอืที ่ 
มท.0801.2/ว1060 ลว ที ่31 พ.ค.2559     

จ านวน  50,000  บาท 
 

(2.5) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดังำนรฐัพธิแีละวนัส ำคญัของชำต ิ 
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดังำนรฐัพธิตี่ำงๆ ฯลฯ   

จ านวน  400,000  บาท 
 

 (2.6 ) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำพฒันำบุคลำ 
กรตำมหลกัธรรมำภบิำล 
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัฝึกอบรมพฒันำผูบ้รหิำรสมำชกิ 
สภำเทศบำลพนกังำน ลูกจำ้งฯ ของเทศบำลเพือ่ 
เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน                           
จ านวน  350,000  บาท 

 

(2.7) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำร(To  Be  NUMBERONE)             
      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรจดักจิกรรมแอโรบคิ                   
  จ านวน   30,000  บาท 

       

   3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะ จ ำนวน 520,000 บำท 
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
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  (3.1)คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิไปรำชกำรหรอืเขำ้รบักำรสมัมนำ 
ตำมระเบยีบทีท่ำงรำชกำรก ำหนดเชน่คำ่เบีย้คำ่พำหนะ  
คำ่เชำ่ทีพ่กัคำ่ลงทะเบยีน และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆในกำรเดนิ 
ทำงไปรำชกำรอบรมสมัมนำคณะผูบ้รหิำรพนกังำน 
ลกูจำ้งประจ ำและพนกังำนจำ้งฯลฯ 

จ านวน 500,000บาท   
(3.2)คำ่ใชจ้ำ่ยของขวัญของรำงวลั 
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขวญัของรำงวลัหรอืเงนิรำงวลัในกำร 
 จดังำนจดักจิกรรมและพธิเีปิดงำนของสว่นรำชกำรอื่น 

ตำมควำมจ ำเป็นฯลฯตำมควำมจ ำเป็น 
จ านวน 10,000  บาท  

         

(3.3)คำ่ชดใชค้ำ่เสยีหำยหรอืสนิไหมทดแทน 
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยอนัจ ำเป็นอยำ่งอื่นๆ ถำ้มไิดต้ำม 
ทนัทคีำ่สนิไหมทดแทน ไดแ้ก่ คำ่รกัษำพยำบำลรวมทัง้ 
คำ่เสยีหำยทีต่อ้งขำดประโยชน์ท ำมำหำได ้
จ านวน 10,000 บาท  
 

4. ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม       จ านวน100,000บาท 
-วสัดุคงทน- ไมโครโฟน,ขำตัง้ไมโครโฟน,หวัแรง้ไฟฟ้ำเครื่อง 
วดักระแสไฟฟ้ำ,เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ฟิวส,์เทปพนัสำยไฟฟ้ำ,สำยไฟฟ้ำ,หลอดไฟฟ้ำ, 
หลอดไฟ,ปลัก๊ไฟฟ้ำ,สวติซไ์ฟฟ้ำ,ฯลฯ               
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 
        

  ค่าวสัด ุ รวม 510,000 บาท  

  1. วสัดสุ านักงาน จ านวน 150,000 บาท  

   -วสัดุคงทน-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็,เครื่องเจำะกระดำษ 
ขนำดเลก็,ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็,ไมบ้รรทดัเหลก็,กรรไกร, 
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เกำ้อีพ้ลำสตกิ,แปรงลบกระดำน,ตรำยำง,ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-กระดำษ,หมกึ,ดนิสอ,ปำกกำ,ยำงลบ,น ้ำยำลบ 
ค ำผดิ,เทปกำว,ลวดเยบ็กระดำษ,กำว,สมุด,ซองเอกสำร ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

  2. วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 20,000 บาท  
-วสัดุคงทน- ไมโครโฟน,ขำตัง้ไมโครโฟน,หวัแรง้ไฟฟ้ำเครื่อง 
วดักระแสไฟฟ้ำ,เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ, ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ฟิวส,์เทปพนัสำยไฟฟ้ำ,สำยไฟฟ้ำ,หลอดไฟฟ้ำ, 
หลอดไฟ,ปลัก๊ไฟฟ้ำ,สวติซไ์ฟฟ้ำ,ฯลฯ            
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

  3. วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 40,000 บาท  
-วสัดุคงทน-หมอ้,กระทะ ถำด,แกว้น ้ำ,จำนรอง,ถว้ยชำม, 
ซอ้นสอ้ม,กระตกิน ้ำรอ้น,ถงัแก๊ส,หมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ผงซกัฟอก,สบู,่น ้ำยำดบักลิน่,แปรง,ผำ้ปโูต๊ะ, 
ไมก้วำด,ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)                  

  4.วสัดกุ่อสร้าง จ านวน  40,000 บาท  
-เพือ่จดัซือ้วสัดุ-ไมต้่ำงๆ,คอ้น,คมี,ชะแลง,จอบ,สิว่,เลื่อย,ฯลฯ   
-วสัดุสิน้เปลอืง-น ้ำมนัทำไม,้สปีนูซเีมนต,์ทรำย,อฐิหรอืซเีมนต ์
บลอ็ก,กระเบือ้ง,สงักะส ีฯลฯ       
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ   

  5.วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท  
-วสัดุคงทน-เคยีว,สปรงิเกลอร,์จอมหมุน,จำนพรวน,ฝำนไถ 
กระทะ,ครำดซีพ่รวดดนิระหวำ่งแถว,เครื่องดกัแมลง,กระชงัฯลฯ 

-วสัดุสิน้เปลอืง-ปุ๋ ย,ยำป้องกนัและก ำจดัสตัรพูชื,อำหำรสตัว,์พชื 
และสตัว,์พนัธส์ตัวปี์กและสตัวน์ ้ำ,น ้ำเชือ้เพำะสตัว,์วสัดุเพำะช ำ, 
หน้ำกำกป้องกนัแก๊สพษิ,ผำ้ใบหรอืผำ้พลำสตกิฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        
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  7. วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท  
   -วสัดุสิน้เปลอืง-แก๊สหุงตม้,น ้ำมนัเชือ้เพลงิ,น ้ำมนัดเีซล,น ้ำมนั 

ก๊ำด,น ้ำมนัเบนซลิ,น ำมนัเตำ,น ้ำมนัจำรบ,ีน ้ำมนัเครื่อง,ถ่ำน, 
ก๊ำส ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

  8. วสัดกุารเกษตร จ านวน 30,000 บาท  
    -วสัดุคงทน-ไมต้่ำงๆ,คอ้น,คมี,ชะแลง,จอบ,สิว่,เลื่อย,ฯลฯ   
        -วสัดุสิน้เปลอืง-น ้ำมนัทำไม,้สปีนูซเีมนต,์ทรำย,อฐิหรอื 
  ซเีมนตบ์ลอ็ก,กระเบือ้ง,สงักะสฯีลฯ          
  (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)  

 

 

  9. วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท  
-วสัดุคงทน-ขำตัง้กลอ้ง,กระเป๋ำใสก่ลอ้งถ่ำยรปู ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-พูก่นั,ส,ีกระดำษเขยีนโปสเตอร,์ฟิลม์, 
แถบบนัทกึเสยีง,รปูสขีำวด ำลำ้งอดัขยำย ฯลฯ 

(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)   

  10. วสัดเุคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท  
     -วสัดุคงทน-เครื่องแบบ,เสือ้ กำงเกง ผำ้,เครื่องหมำยยศและสงักดั,ถุงเทำ้, 

รองเทำ้,เขม็ขดั,หมวก,ผำ้ผกูคอ ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)   

  11. วสัดคุอมพิวเตอร ์ จ านวน 40,000 บาท  
     -วสัดุคงทน-แผน่หรอืจำนบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
       (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 
 
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท  

  1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 330,000 บาท  
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         -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระแสไฟฟ้ำภำยในส ำนกังำนอำคำรต่ำงๆ        

  2. ค่าน ้าประปาค่าน ้าบาดาล จ านวน 100,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชน้ ้ำประปำของส ำนกังำนเทศบำล        

  3. ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 30,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชบ้รกิำรโทรศพัทส์ ำนกังำนเทศบำล 

  4. ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท  
        - คำ่ไปรษณีย ์โทรเลข ธนำณตั ิดวงตรำไปรษณียำกร        

  5. ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่คูส่ำยระบบอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
        
 
 
 
 
 

งบลงทนุ         รวม 1,495,000 บาท 

   ค่าครภุณัฑ ์ รวม  1,495,000 บาท  
   1. ครภุณัฑก์ารเกษตร        

จดัซือ้ตูฟ้กัไขเ่พือ่ใชใ้นศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพยีง 
เพือ่ใชใ้นกำรขยำยพนัธส์ตัวต์่ำงๆฯลฯ 
           (รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์  จ านวน 45,000 บาท 

   2. ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่        
- โครงกำรตดิตัง้ซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ 
เพือ่ใหป้ระชำชนมจีติส ำนึกรกัชำตริกัสถำบนัฯ   

            (รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์  จ านวน1,415,000 บาท  

   3. ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์        
  เพือ่จดัซือ้คอมพวิเตอรช์นิดตัง้โต๊ะพรอ้มเครื่องป้ินเตอร์ 
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งำนบุคลำกร จ ำนวน  1  ชุด 
            (รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์ จ ำนวน  35,000 บำท  

 
 
 
 
• งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท  

  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท  
   1.รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    (1.1) กำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนชุมชนและกจิกรรม 
    สนบัสนุนกำรจดัประชุมประชำคมแผนชุมชนกำรพฒันำผูน้ ำ 
    ชุมชนสรำ้งเครอืขำ่ยองคก์รชุมชนและสนบัสนุนกำรขบัเคลื่อน 
    แผนชุมชนแบบบรูณำกำรเพือ่น ำขอ้มลูมำจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล  

จ านวน   20,000 บาท  
  
 

 

• งานบริหารงานคลงั        รวม 1,966,360 บาท  

งบบคุลากร         รวม    1,485,360บาท  

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 1,485,360 บาท  

  1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน 987,480 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 
       3  ต ำแหน่ง        

  2. ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน 456,240 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิกองคลงั  
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     จ ำนวน  3  อตัรำ        

    3. เงินเพ่ิมต่างๆของลกูจ้างประจ า จ านวน 32,640 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชพีใหก้บัพนกังำนจำ้งฯ  

     ตำมสทิธฯิ     

  4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 9,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งพนกังำนโครงกำรแผนทีภ่ำษี ส ำหรบั 
     จำ้งส ำรวจขอ้มลูภำคสนำม 
        
 งบด าเนินงาน รวม 466,000 บาท  

  ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท  
  1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท  
        1.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ อปท. 
         เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนแก่บุคคลภำยนอกผูม้ำปฏบิตังิำนให ้
        กบัเทศบำลฯตำมระเบยีบก ำหนด เชน่ คำ่ตอบแทนคณะ 
     กรรมกำรกำรจดัซือ้จดัจำ้ง เป็นตน้        

  2. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 35,000 บาท  
        2.1  คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 
         เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำน ลกูจำ้งทีม่ำปฏบิตังิำน 
         นอกเวลำรำชกำรในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่น 
        
  3. ค่าเช่าบา้น จ านวน 10,000 บาท  
     3.1 เพื่อจำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนกังำนเทศบำล 
       ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้น 
       ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั (กองคลงั) 
        

  4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 5,000 บาท  
        4.1 เพื่อจำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตรของพนกังำน 
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     เทศบำลตำมสทิธทิีพ่ ึง่ไดร้บั (กองคลงั) 
        

  ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท  

  1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 65,000 บาท  
        1.1 คำ่โฆษณำและเผยแพร ่            
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัท ำป้ำยโฆษณำต่ำงๆ หรอืคำ่โฆษณำต่ำงๆ  
     เป็นตน้จ านวน  10,000.-บาท 
         

     1.2 คำ่เยบ็หนงัสอืหรอืเขำ้ปกหนงัสอื    
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เขำ้เลม่ปกหนงัสอื  เยบ็เลม่หนงัสอื ฯลฯ 
จ านวน  5,000.- บาท 
 

     1.3 รำยจำ่ยเพือ่จดัท ำแผนทีภ่ำษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ  
   จ านวน  50,000.-บาท 
        

  2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะ 
  รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    2.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ านวน 90,000 บาท  
         เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรอืเขำ้รบั 
กำรอบรมสมัมนำ ตำมระเบยีบทีท่ำงรำชกำรก ำหนด เชน่  
    คำ่ลงทะเบยีน คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่พำหนะและ 
คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ        

  3. ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
  
 

 
  ค่าวสัด ุ รวม 161,000 บาท  

  1. วสัดสุ านักงาน จ านวน 60,000 บาท  
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        -วสัดุคงทน-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็,เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็, 
       ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็,ไมบ้รรทดัเหลก็,กรรไกร,เกำ้อีพ่ลำสตกิ, 
        แปรงลบกระดำน,ตรำยำง,ฯลฯ    
     -วสัดุสิน้เปลอืง-กระดำษ,หมกึ,ดนิสอ,ปำกกำ,ยำงลบ,น ้ำยำลบ 
ค ำผดิ,เทปกำว,ลวดเยบ็กระดำษ,กำว,สมุด,ซองเอกสำร,ฯลฯ 
       (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 
        
  2. วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 3,000 บาท  
         -วสัดุคงทน- ไมโครโฟน,ขำตัง้ไมโครโฟน,หวัแรง้ไฟฟ้ำ 
        เครื่องวดั กระแสไฟฟ้ำ,เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ, ฯลฯ 

     -วสัดุสิน้เปลอืง-ฟิวส,์เทปพนัสำยไฟฟ้ำ,สำยไฟฟ้ำ, 
    หลอดไฟ,ปลัก๊ไฟฟ้ำ,สวติซไ์ฟฟ้ำ,ฯลฯ  
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 
 

  3. วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-หมอ้,กระทะ ถำด,แกว้น ้ำ,จำนรอง,ถว้ยชำม, 
       ซอ้นสอ้ม,กระตกิน ้ำรอ้น,ถงัแก๊ส,หมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำฯลฯ    
     -วสัดุสิน้เปลอืง-ผงซกัฟอก,สบู,่น ้ำยำดบักลิน่,แปรง,ผำ้ปโูต๊ะ, 
     ไมก้วำด,ฯลฯ (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 

  4. วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-ไขควง,ประแจ,แมแ่รง,กุญแจปำกตำย,กุญแจเลื่อน, 
       คมีลอ็ค,กระจกโคง้มน,สญัญำณไฟกระพรบิ,สญัญำณไฟฉุกเฉิน, 
     กรวยจรำจร,ฯลฯ    
    -วสัดุสิน้เปลอืง-ยำงรถยนต,์น ้ำมนัเบรก,น๊อตและสกร,ูสำยไมล,์ 
    ฟิมก์รองแสง,ฯลฯ   
     (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 

  5. วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 15,000 บาท  
        -วสัดุสิน้เปลอืง = น ้ำมนัเชือ้เพลงิ,น ้ำมนัดเีซล,น ้ำมนัก๊ำด,  
       น ้ำมนัเบนซลิ,น ำมนัเตำ, น ้ำมนัจำรบ,ีน ้ำมนัเครื่อง,ถ่ำน,ก๊ำส,  
     แก๊สหุงตม้,ฯลฯ 
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  6. วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท  
         -วสัดุคงทน - ขำตัง้กลอ้ง,กระเป๋ำใสก่ลอ้งถ่ำยรปู ฯลฯ 
      -วสัดุสิน้เปลอืง - พูก่นั,ส,ีกระดำษเขยีนโปสเตอร,์ฟิลม์, 
       แถบบนัทกึเสยีง,รปูสขีำวด ำลำ้งอดัขยำย ฯลฯ 

  7. วสัดคุอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท  
        - วสัดุสิน้เปลอืง - หมกึคอมพวิเตอร ์    
     -วสัดุคงทน-แผน่หรอืจำนบนัทกึขอ้มลู สำยชำรฯ์ ฯลฯ        

  8. วสัดอ่ืุน จ านวน 10,000 บาท  
        - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุอุปกรณ์ในโครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษแีละ 
     ทะเบยีนทรพัยส์นิ 
        
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท  
  1. ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท  
        - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัสง่ไปรษณี  คำ่จดัซือ้ดวงตรำไปรษณียอ์ำกร  
       คำ่จดัซือ้อำกรแสตมป์ ฯลฯ 

      
 งบรายจ่ายอ่ืน รวม 15,000 บาท  
  รายจ่ายอ่ืน รวม 15,000 บาท  
  1. รำยจำ่ยอื่น จ ำนวน 15,000 บำท 
  1.1 คำ่ภำษแีละคำ่ธรรมเนียน        
        - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ภำษหีรอืคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั ใบอนุญำตหรอือื่นๆ  
        ทีเ่กบ็ตำมกฎหมำยแตค่ ำนวณผดิ หรอืสัง่ใหค้นืภำษหีรอื 
        คำ่ธรรมเนียมในกำรรงัวดัทีด่นิฯลฯจ ำนวน15,000บำท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 2,814,360 
บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

• แผนงานการศึกษา  

• งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา รวม 484,140 บาท  
  งบบคุลากร รวม 484,140 บาท  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 484,140 บาท  

   1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน 226,080 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำลพรอ้มทัง้เงนิปรบัปรุงฯ        

   2. ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน 243,960 บาท  
        - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำพรอ้มพนกังำนจำ้งตำม 
     ภำรกจิ พรอ้มปรบัปรุงเงนิคำ่จำ้งประจ ำปี        
   3. เงินเพ่ิมต่างๆของลกูจ้างประจ า จ านวน 14,100 บาท  
        - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชพีชัว่ครำวใหก้บัลูกจำ้งประจ ำ 
     พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั 
        
• งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา     รวม  2,330,220 บาท 

  งบบคุลากร รวม 256,320 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 256,320 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 256,320 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำลพรอ้มเงนิปรบัปรุง  
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     คร(ูคศ.1) ฯ 
        
 
 
 
 
 
 งบด าเนินงาน         รวม 2,073,900 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 186,300 บาท  
   1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท  
        (1.1) กำรจดัตัง้สภำเดก็และเยำวชนระดบัต ำบล ระดบัอ ำเภอ  
    และระดบัจงัหวดัขอนแกน่  
     -เพือ่สง่เสรมิเดก็และเยำวชนทุกระดบั มสีว่นรว่มในกำร 
     พฒันำตนเอง ชุมชน และสงัคม       
    จ านวน   50,000  บาท        
   2. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 136,300 บาท  

(2.1) โครงกำรวนัเดก็และเยำวชนแหง่ชำต ิ   
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดังำนวนัเดก็และเยำวชนแหง่ชำตปิระจ ำ 
ปี2561 เชน่ คำ่จดัสถำนที ่คำ่ของรำงวลั ของขวญั  
นิทรรศกำรและอื่นๆ                                   

                                    จ านวน  50,000 บาท 
(2.2) โครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์ศูนยเ์ดก็เลก็เทศบำลต ำบลบำ้นโคก     
  -เพือ่สรำ้งบรรยำกำศกำรเรยีนรูท้ีด่มีสีภำพแวดลอ้มสิง่ต่ำง ๆ 

รอบตวัทีเ่หมำะสมและมสีภำพแวดลอ้มสิง่ต่ำงๆ น่ำด ูน่ำอยูน่่ำเรยีนรู ้    
                                          จ านวน 30,000 บาท 

(2.3) โครงกำรแปรงฟนัถูกวธิ ีสุขภำพดถีว้นหน้ำ  
-เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็รูห้ลกัและแปรงฟนัใหถู้กวธิปีฏบิตักิจิวตัร 

ประจ ำวนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมตำมวยั  
                                       จ านวน 10,000 บาท 
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      (2.4) โครงกำรศกึษำดงูำนนอกสถำนที ่ของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำล 
- เพือ่ใหเ้ดก็เกดิกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์และสถำนทีจ่รงิ  

และเกดิกำรใฝรู่อ้ยำ่งต่อเน่ืองตำมนโยบำยรฐับำลในดำ้นกำรเรยีนรูแ้ก่เดก็             
 จ านวน20,000 บาท 

 (2.5) โครงกำรสนบัสนุนคำ่พำหนะจำ้งเหมำ  
-เพีอ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำรถสง่เดก็ไปสถำนพยำบำล    จ านวน 300 บาท 

           

(2.6) โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำครู ผูด้แูลเดก็เลก็ จ ำนวน  2  คน     
                              จ านวน 6,000 บาท 
     

(2.7)  โครงกำรจดังำนกฬีำศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลบำ้โคก                   
   จ านวน  10,000  บาท 
 
(2.8) โครงกำรจดัปฐมนิเทศผูป้กครองของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 

เพือ่เปิดโอกำสใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในกำรจดักำรศกึษำ 
และวำงแผนรว่มกบัศนูยใ์หเ้กดิควำมพรอ้ม  

                                      จ านวน  10,000  บาท        
                
 ค่าวสัด ุ          รวม 1,887,600 บาท 
   1. ค่าอาหารเสริม (นม)   
     (1.1) อาหารเสริม (นม) เดก็นักเรียน    จ านวน 580,000
 บาท 
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้อำหำรเสรมิ(นม) จ ำนวน  3  โรงเรยีน 
              1. โรงเรยีนบำ้นโสกนำด ี
              2. โรงเรยีนชุมชนบำ้นโคก 
               3. ศูนยเ์ดก็เลก็เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
                                             
  (1.2) ค่าอาหารกลางวนัเดก็นักเรียน     จ านวน 1,229,600
 บาท  
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      -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัจ ำนวน 3 โรงเรยีน 
               1. โรงเรยีนบำ้นโสกนำด ี
               2. โรงเรยีนชุมชนบำ้นโคก 
               3. ศูนยเ์ดก็เลก็เทศบำลต ำบลบำ้นโคก        
   2. วสัดกีุฬา จ านวน 30,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้วสัดุกฬีำเชน่ ฟุตบอล วอลเลย่บ์อลเปตอง ตระกรอ้ ฯลฯ    
    
   3. วสัดกุารศึกษา จ านวน 48,000 บาท  
        วสัดกุารศึกษา 
        - จดัซือ้สื่อกำรเรยีนกำรสอนของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
     เพือ่ฝึกทกัษะพฒันำกำรของเดก็เลก็    

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 
บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

• แผนงานสงัคมสงเคราะห ์  

• งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห ์ รวม 550,720 บาท  

 งบบคุลากร รวม 480,720 บาท  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 480,720 บาท  



~ 41 ~ 
 

  1.เงินเดือนพนักงาน จ านวน 323,640 บาท  
       เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำลพรอ้มทัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี    
    

  2. ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน 133,080 บาท  
       เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำพรอ้มพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  
    พรอ้มปรบัปรุงเงนิคำ่จำ้งประจ ำปี        

  3. เงินเพ่ิมต่างๆของลกูจ้างประจ า จ านวน 24,000 บาท  
       เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชพีชัว่ครำวใหก้บัลกูจำ้งประจ ำ 
    พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั 
        

 งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท  
  ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท  
  1. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 70,000 บาท  
       (1.1) โครงกำรสงเครำะหค์รอบครวัผูด้อ้ยโอกำส ผูย้ำกไร ้ผูพ้กิำร  

    ผูส้งูอำย ุเพือ่คนืควำมสุขใหป้ระชำชน            จ ำนวน 30,000 บำท    
   (1.2) โครงกำรโรงเรยีนผูส้งูอำยุ ส ำหรบัผูส้งูอำยุ ในเขตชุมชน                                        
    จ ำนวน   40,000   บำท  
 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน2,585,160บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
อดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

• แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
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• งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 770,160 บาท  
  งบบคุลากร รวม 770,160 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 770,160 บาท  
   1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน 214,560 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำลพรอ้มทัง้เงนิปรบัปรุงฯ        

   2. ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน 517,320 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำพรอ้มพนกังำนจำ้งตำม    
     ภำรกจิ พรอ้มปรบัปรุงเงนิคำ่จำ้งประจ ำปี        

   3. เงินเพ่ิมต่างๆของลกูจ้างประจ า จ านวน 38,280 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวใหก้บัลูกจำ้ง    
     ประจ ำ พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ ตำมสทิธทิีไ่ดร้บั 
        

• งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั     รวม 1,815,000บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 565,000 บาท  

  ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท  
  1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท  
        (1.1) คำ่จำ้งเหมำบรกิำรอดัน ้ำยำดบัเพลงิเคม ี
                       จ านวน    30,000   บาท        
  2. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 210,000 บาท  

(2.1)คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรม อปพร.  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรมอปพร. ฝึกทบทวนอปพร.กำรฝึก 
ซอ้มแผนป้องกนั เชน่ ค่ำจดัสถำนที ่คำ่เชำ่เหมำคำ่ตอบแทน 
วทิยำกร คำ่อำหำรเครื่องดื่ม คำ่วสัดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกำย ฯลฯ           
จ ำนวน 150,000 บาท 
(2.2) โครงกำรฝึกซอ้มแผนดบัเพลงิในสถำนประกอบกำร 
       -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรมซอ้มแผนดบัเพลงิในสถำน 

ประกอบกำรเชน่ คำ่จดัสถำนที ่คำ่เชำ่ คำ่ตอบแทน 
วทิยำกร คำ่อำหำร เครื่องดื่มฯลฯ     
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จ านวน  15,000  บาท 
 

(2.3)  โครงกำรฝึกซอ้มแผนดบัเพลงิในสถำนศกึษำ 
       -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรมซอ้มแผนดบัเพลงิในสถำน 
ศกึษำ เชน่ คำ่จดัสถำนที ่คำ่เชำ่ คำ่ตอบแทนวทิยำกร  

คำ่อำหำร เครื่องดื่มฯลฯ        จ านวน   15,000   บาท 
 
(2.4) โครงกำรจดักจิกรรมเน่ืองในวนั อปพร. เพือ่เป็น 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรม เชน่ คำ่ป้ำย อำหำรว่ำง  
น ้ำแขง็ น ้ำดื่ม ฯลฯ จ านวน  30,000 บาท 
     

  3. ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  
        (3.1) รำยจำ่ยเพือ่บ ำรุงรกัษำหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ    
     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ทีด่นิและ 
     สิง่ก่อสรำ้งทรพัยส์นิอื่นๆ วสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในงำนป้องกนัฯ 
 

   ค่าวสัด ุ รวม 225,000 บาท  
   1. วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-ไขควง,ประแจ,แมแ่รง,กุญแจปำกตำย,กุญแจเลื่อน,คมีลอ็ค, 
     กระจกโคง้มน,สญัญำณไฟกระพรบิ,สญัญำณไฟฉุกเฉิน,กรวยจรำจร,ฯลฯ    
     -วสัดุสิน้เปลอืง-ยำงรถยนต,์น ้ำมนัเบรก,น๊อตและสกร,ูสำยไมล,์   ฟิลม์กรองแสง,ฯลฯ  
     
 (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        
   2. วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 70,000 บาท  
        -วสัดุสิน้เปลอืง-แก๊สหุงตม้,น ้ำมนัเชือ้เพลงิ,น ้ำมนัดเีซล,น ้ำมนัก๊ำด, 
     น ้ำมนัเบนซลิ,น ำมนัเตำ,น ้ำมนัจำรบ,ีน ้ำมนัเครื่อง,ถ่ำน,ก๊ำส, ฯลฯ        
   3. วสัดเุคร่ืองแต่งกาย จ านวน 100,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-เครื่องแบบ,เสือ้ กำงเกง ผำ้,เครื่องหมำยยศและสงักดั,ถุงเทำ้, 
     รองเทำ้,เขม็ขดั,หมวก,ผำ้ผกูคอ ฯลฯ 
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  4. วสัดอ่ืุน จ านวน 50,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้นกำรดบัเพลงิ    
     เชน่ สำยสง่น ้ำ สำยดดูน ้ำ ขอ้ต่อ เขม็ขดั ถงัดบัเพลงิน ้ำยำโฟมฯลฯ 
 
        
งบลงทนุ          รวม 1,250,000 บาท  

ค่าครภุณัฑ ์         รวม 1,250,000 บาท  
 1. ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง      จ านวน 1,250,000 บาท 
   
    (1.1)รถยนตต์รวจกำร ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 2,000  ซซี ี 
    หรอืก ำลงัเครื่องยนตส์งูสุดไมต่ ่ำกวำ่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล  
    แบบขบัเคลื่อน 4 ลอ้เป็นเงนิ 1,489,000 บำท  

  (ตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 
บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

• แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน  

• งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชมุชน รวม 1,255,000 บาท  

งบด าเนินงาน รวม 1,040,000 บาท  

 ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท  
   1. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 1,040,000 บาท  
 (1.1) โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 
โดยด ำเนินกำรป้องกนักลุม่เสีย่ง เชน่ เดก็และเยำวชน 
ในโรงเรยีนสถำนศกึษำไมใ่หเ้ขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบัยำเสพตดิ  
กจิกรรมบ ำบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิ/ผูเ้สพยำเสพตดิ  
                                   จ านวน 50,000 บาท 
 
(1.2)โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรขิองพระบำท 
สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชและสมเดจ็พระนำงเจำ้ฯ 
พระบรมรำชนีินำถ เชน่ โครงกำรตน้แบบศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ 
    พอเพยีง เลีย้งสตัว,์ปลกูพชื,รัว้กนิได ้,ปลกูตน้ไม ้เป็นตน้ 
                                   จ านวน 150,000 บาท 
 
(1.3) โครงกำรสรำ้งวนิยัจรำจรเพือ่ลดอุบตัเิหตุ เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ 
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    จดัฝึกอบรมประชำชน เยำวชนใหเ้กดิควำมตระหนกัมวีนิยัจรำจร  
    ปฏบิตัติำมกฎหมำยเพือ่ลดอุบตัเิหตุทำงถนน เชน่ คำ่เบีย้เลีย้ง  
    คำ่อำหำรเครื่องดื่มคำ่วสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นและอื่นๆ 
                                     จ านวน 80,000 บาท 
 
 
(1.4)โครงกำรปฏบิตักิำรพลงังำนแผน่ดนิเพือ่เอำชนะยำเสพตดิ 
    อยำ่งยัง่ยนื ตำมหนงัสอื ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว2956 
    ลง วนัที ่31 ตุลำคม 2555      
                                  จ านวน 40,000 บาท 
 
(1.5) โครงกำรสง่เสรมิกำรฝึกอบรมของกลุม่อบรมอำชพี เพือ่ 
    จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรมกลุม่อำชพีต่ำงๆ เชน่คำ่ตอบแทนวทิยำกร  
    คำ่วสัดุอุปกรณ์ในกำรอบรมคำ่อำหำรเครื่องดื่ม คำ่อบรมนอก 
    สถำนที ่คำ่ศกึษำดงูำนเป็นตน้       
 จ านวน 150,000 บาท 
 
(1.6) โครงกำรสงเครำะหผ์ูป้ระสบภยั เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ 
    สงเครำะหช์ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัต่ำงๆเชน่ เครื่องกนัหนำว  
    ผำ้หม่กนัหนำว เสื่อกนัหนำว เป็นตน้    
                                  จ านวน 50,000 บาท  
 
(1.7) โครงกำรแกไ้ขปญัหำในดำ้นอำชญำกรรม โรคเอดส ์ 
    กำรละเมดิสทิธเิดก็และสตร ีกำรพนนั กำรขยำยตวัธุรกจิ 
    ทำงเพศ ยำเสพตดิ ปญัหำวยัรุน่เยำวชน และกำรสรำ้ง 
    ควำมเขม้แขง็ในชุมชน ฯลฯ 
                                  จ านวน 30,000 บาท 
 
(1.8) โครงกำรกำรสง่เสรมิและพฒันำผลลติภณัฑก์ลุม่สตร ี
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    เพือ่จดัท ำ ของช ำรว่ยเพื่อเป็นสนิคำ้(OTop)ตำมแนวเศรษฐ 
    กจิพอเพยีง  
                                   จ านวน 30,000 บาท 
                                        
(1.9) โครงกำรเทศบำลเคลื่อนทีเ่พือ่ใหบ้รกิำรประชำชน  
    โดยออกหน่วยเคลื่อนทีต่ำมชุมชนต่ำงๆในดำ้นบรกิำรพืน้ฐำน        
                             จ านวน 30,000 บาท 

 
 
    (1.10) โครงกำรขบัเคลื่อนระเบยีบวำระจงัหวดั“ขอนแก่นดนิ 
    แดนแหง่เสยีงแคนดอกคณู”เพือ่เพิม่ปรมิำณตน้คณูโครงกำร 
    ปลกูเพิม่ปลกูซ่อมในบรเิวณสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีส่ำธำรณะประโยชน์  
    สถำนทีร่ำชกำร ทีท่ ำกำรองคก์รเอกชนและบรเิวณเหมำะสม 
                                  จ านวน 30,000 บาท 
 
 
(1.11) โครงกำรจดักจิกรรม อนัเป็นกำรพทิกัษ์รกัษำไวซ้ึง่ชำต ิ
    ศำสนำ พระมหำกษตัรยิอ์นัเป็นทีย่ดึเหน่ียวและเป็นศูนยร์วม 
    จติใจของปวงชนชำวไทยทัง้ชำต ิ       
                                     จ านวน 50,000 บาท 
 
(1.12) โครงกำรประชำธปิไตยเพือ่จดัฝึกอบรม ประชุม  
    ชีแ้จงท ำควำมเขำ้ใจ เพือ่สรำ้งทศันคตแิละจติส ำนึกทีด่งีำม 
    ในกำรอยูร่ว่มกนัอยำ่งสมำนฉนัทใ์หก้บัประธำนชุมชน ก ำนนั 
    ผูใ้หญ่บำ้น ประชำชนโดยเน้นกำรมสีว่นรว่มของประชำชน 
    ในชุมชนจ านวน 50,000 บาท 
                                      
(1.13) โครงกำรจดักจิกรรมและโครงกำรในกำรปกป้อง 
   สถำบนั ส ำคญัของชำต ิสถำบนัพระมหำกษตัรยิ ์ซึง่เป็น 
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   ศูนยร์วมแหง่ควำมเป็นชำต ิและควำมสำมคัคขีองชำต ิ
เพือ่ใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในกจิกรรม    
                                   จ านวน 100,000 บาท 
 
 (1.14) โครงกำรจดัตัง้ศูนยป์รองดองสมำนฉนัทเ์พือ่สรำ้งทศันคตใินกำรอยูร่ว่มกนั 
ระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐั/ระดบัทอ้งถิน่/ชุมชน/ประชำชน  
                              จ านวน 100,000 บาท 
 
(1.15)  โครงกำรด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทำงถนนในชว่งเทศกำลเพือ่เป็น 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตัง้จุดตรวจ เชน่ เทศกำลสงกรำนต,์เทศกำลปีใหม ่ เป็นตน้ 

                                 จ านวน  100,000   บาท 

 

 

งบเงินอดุหนุน รวม 215,000 บาท  
 เงินอดุหนุน รวม 215,000 บาท  
  1.เงินอดุหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 215,000 บาท  
       1.1.)เงินอดุหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  
อ ำเภอโคกโพธิไ์ชย ที ่ขก 2218/1434 ลว.ที ่27 พ.ค 2560 
1.) อุดหนุนโครงกำรศูนยป์ฏบิตักิำรต่อสูเ้พือ่เอำชนะยำเสพตดิอ ำเภอ  (ศตส.อ.)      
                                   จ านวน 60,000 บาท 
2.) อุดหนุนโครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม                        
                                   จ านวน 25,000 บาท 
3.) อุดหนุนโครงกำรศูนยข์อ้มลูขำ่วสำร อ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 
                                     จ านวน 40,000 บาท 
4.) อุดหนุนศูนยด์ ำรงธรรมอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 
                                 จ านวน 10,000  บาท 
5.)อุดหนุนโครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเดจ็พระเทพรำชสุดำฯ  
                                  จ านวน  20,000  บาท 



~ 49 ~ 
 

 
อดุหนุนสถานีต ารวจภธูรโคกโพธ์ิไชย    ตำมหนงัสอืที ่ 
ตช.0019(ขก).4(26)/1200 ลว 26 ม.ิย   
                                       รวม 30,000 บาท 
 
(1.)อุดหนุนโครงกำรต ำรวจชุมชนสมัพนัธ ์
สรำ้งเครอืขำ่ยพลงัแผน่ดนิเอำชนะยำเสพตดิ         
                               จ านวน  30,000   บาท  
 
 
อดุหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดัขอนแก่น   ตำมหนงัสอืที ่
ขก0017.2(ศอ.ปส.จ.ขก)/ว8096 ลว.24  มนีำคม  2560     
                                     รวม 30,000  บาท 
                                                   

(1.) โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิจงัหวดัขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.)           
จ านวน 30,000 บาท 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 
บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น  

• แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

• งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท  

  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท  
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   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท  

   1. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 180,000 บาท  
        (1.1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำ นกัเรยีน เยำวชน ประชำชน  
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แขง่ขนักฬีำต่ำง ๆเชน่ คำ่รำงวลั 
คำ่อำหำรเครื่องดื่ม คำ่ชุดกฬีำคำ่เบีย้เลีย้ง คำ่กรรมกำร 
คำ่จดัสถำนที ่สนำมคำ่อปุกรณ์กฬีำฯลฯ     
                                               จ านวน 110,000 บาท 
 
(1.2.)คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักฬีำโคกโพธิไ์ชยเกมส ์
ประจ ำปี 2560 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัสถำนที,่เงนิคำ่รำงวลั,คำ่ถว้ยรำงวลั, 
คำ่อุปกรณ์กฬีำ,คำ่ป้ำย,คำ่อำหำรวำ่ง,น ้ำดื่มและอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 
                                              จ านวน  70,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 779,000 บาท  
 งบด าเนินงาน รวม 620,000 บาท  

  ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท  

  1. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 620,000 บาท  
       (1.1)คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิทีำงศำสนำกำรจดักจิกรรมวนัส ำคญั ทำงศำสนำ 
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่กจิกรรมกำรหลอ่เทยีน 
พรรษำ,ตกับำตรเทโวโรหณะ,กำรแหเ่ทยีนพรรษำ,กจิกรรมเขำ้วดั 
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ฟงัเทศน์ชว่งเขำ้พรรษำ เป็นตน้ 
                                            จ านวน  50,000  บาท 
 
(1.2.)คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดังำนโครงกำรบุญประเพณี  ลอยกระทง                                    
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสบืสำนประเพณีลอยกระทง 
เชน่ กำรประกวดต่ำง ๆกำรจดังำนกำรจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
กำรจำ้งเหมำฯลฯ          จ านวน100,000 บาท 
 
(1.3.) คำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อจำ่ยเป็นคำ่จดังำนโครงกำรบุญประเพณีสงกรำนต์ 
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสบืสำนประเพณีสงกรำนต์ 
เชน่ กำรประกวดต่ำง ๆกำรจำ้งเหมำกำรจดังำนกจิกรรม 
รดน ้ำขอพรผูส้งูอำยุ ฯลฯ       จ านวน 200,000 บาท 
 
(1.4.) คำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อจำ่ยเป็นคำ่จดังำนโครงกำรประเพณี   บุญบัง้ไฟ                                    
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสบืสำนประเพณีบุญบัง้ไฟ 
เชน่ กำรประกวดขบวนตำ่ง ๆกำรจดัเลีย้งกำรจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
กำรจำ้งเหมำฯลฯ       จ านวน 200,000 บาท 
 
(1.5.) โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บัเดก็นกัเรยีนประจ ำปี พ.ศ.2560  
-เพือ่ปลกูจติส ำนึกเดก็และเยำวชนใหท้ ำควำมดไีมยุ่ง่เกีย่วอบำยมุขและสิง่เสพตดิ  
สรำ้งพลงัในกำรลด ละ เลกิ อบำยมุขทัง้หลำย เพื่อถวำยเป็นพทุธบชูำและน้อมเกลำ้ฯ 
ถวำยเป็นพระรำชกุศลเน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็ 
พระเจำ้อยูห่วัสมเดจ็พระนำงเจำ้ฯพระบรมรำชนีินำถ   
                                            จ านวน   70,000  บาท        

 งบเงินอดุหนุน รวม 159,000 บาท  
  เงินอดุหนุน รวม 159,000 บาท  
   1. เงินอดุหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 159,000 บาท  
       อดุหนุนอ าเภอโคกโพธ์ิไชยรวม 99,000 บาท 
 ตำมหนงัสอืที ่ขก2218/1434 ลว.27 ก.ค. 2560  
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(1.). อุดหนุนโครงกำรจดังำนพธิวีนัปิยมหำรำช 
                                           จ านวน 4,000 บาท 
 
(2.) อุดหนุนโครงกำรจดังำนพธิเีฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็ 
พระเจำ้อยูห่วัเน่ืองในมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 
                    จ านวน 5,000 บาท 
 
(3.) อุดหนุนโครงกำรจดังำนประเพณีเฉลมิพระเกยีรตพิระบรมรำชนีิ 
“12 สงิหำมหรำชนีิ”     จ านวน 5,000 บาท 
 
(4.). อุดหนุนประเพณีผกูเสีย่วเทศกำลงำนไหม 
อ ำเภอโคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 
                                              จ านวน 35,000 บาท 
 
                  (5.) โครงกำรบรจิำคโลหติ ชว่ยชวีติเพือ่นมนุษย ์
                                            จ านวน 10,000 บาท 
 
(6.) โครงกำรสง่เสรมิประสทิธภิำพและขยำยผลกำรด ำเนิน 
งำนศูนยช์ว่ยเหลอืผูป้ว่ยโรคเอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ H.I.V.                                    
จ านวน 40,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
อดุหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดัขอนแก่น 
ตำมหนงัสอืที ่ขก 0018/8567 ลว.29 มถุินำยน 2560       
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                                        รวม 60,000 บาท 
 
 
(1.)อุดหนุนกำชำดจงัหวดัขอนแก่น 
                                            จ านวน 15,000 บาท 
 
(2.)อุดหนุนกำชำดจงัหวดัขอนแก่นตำมโครงกำร 
ออกรำ้นกำชำดเพือ่หำรำยไดใ้นงำนเทศกำลไหมนำนำชำต ิ
ประเพณีผกูเสีย่วและงำนกำชำดจงัหวดัขอนแก่น                                 

                                         จ านวน 10,000 บาท 

 

(3.) อุดหนุนประเพณีผกูเสีย่วเทศกำลงำนไหมจงัหวดัขอนแก่น                   

                                                จ านวน 35,000 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 
บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น       

• แผนงานสาธารณสขุ 

• งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ     รวม2,360,220 บาท  
  

 งบบคุลากร         รวม 1,903,920 บาท  
 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม1,903,920 บาท  

   (1.1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 692,040 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำลพรอ้มทัง้เงนิปรบัปรุงฯ        

   (1.2) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้วยกำรกองสำธำรณสุข    
     เดอืนละ 3,500 บำท        

   (1.3) ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน 329,880 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำพรอ้ม    
     พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ ทัง้ปรบัปรุงเงนิ    
     คำ่จำ้งประจ ำปี        
   (1.4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 840,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งทัว่ไป 
        
 งบด าเนินงาน รวม 456,300 บาท  
  ค่าใช้สอย รวม 456,300 บาท  
  1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 456,300 บาท  
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       1.1. โครงกำรจำ้งแรงงำนบุคคลปฎบิตังิำนกำรแพทยฉุ์กเฉิน    
     -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลซึง่ปฏบิตังิำน 
  ตำมโครงกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบักำรแพทยฉุ์กเฉินในเขตเทศบำลต ำบลบำ้นโคก      
       จ านวน 456,300 บาท 
 

• งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน    รวม 1,722,000 บาท 

งบด าเนินงาน          รวม1,582,000บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท  

   1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน
 112,000 บาท  

(1.1)คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนพเิศษ (โบนสั) ใหก้บัพนกังำน ลกูจำ้งฯ  
ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั จ ำนวน20,000 บำท 
 

(1.2)คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร  
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนลกูจำ้งทีม่ำปฏบิตังิำน 
นอกเวลำรำชกำรในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่น 
                                              จ ำนวน 10,000 บำท 
 

(1.3) คำ่เชำ่บำ้น                       
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนกังำนเทศบำลตำมระเบยีบ มท. 
วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั 
                                            จ ำนวน 72,000 บำท 
 

(1.4.)เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตร        
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตรของพนกังำนเทศบำล 
ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั                         จ ำนวน 10,000 บำท 
        

 ค่าใช้สอย         รวม1,190,000บาท 
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   1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท  
        (1.1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน 10,000 บาท  

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำในกำรจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์
หรอืจำ้งเหมำจดัท ำโฆษณำทำงสื่อต่ำง ๆ        

2. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ     จ านวน 1,050,000บาท 
(2.1) รำยจำ่ยตำมโครงกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชน 
ในงำนป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อเพือ่ใหป้ระชำชนรูว้ธิ ี
ป้องกนัตวัเองใหห้ำ่งไกลจำกโรคจ านวน 35,000 บาท 
 
(2.2) รำยจำ่ยตำมโครงกำรอบรมผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรในงำนสุขำภบิำล                              
    จ านวน 20,000 บาท 
- เพือ่ถูกสุขลกัษณะและมคีวำมสะอำดปลอดภยัแก่ผูบ้รโิภค 
 
(2.3) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรบำ้น วดั โรงเรยีน ปลอดลกูน ้ำยงุลำย 
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รณรงคใ์นกำรป้องกนั ก ำจดัพำหะน ำโรค 
ไขเ้ลอืดออก กำรใหค้วำมรูก้บัชุมชน เป็นตน้ 
                                              จ านวน 30,000 บาท 
(2.4) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสง่เสรมิสุขภำพเดก็วยัเรยีน  
-เพือ่สง่เสรมิสุขภำพกลุม่เดก็วยัเรยีน อบรมใหค้วำมรูแ้ก่เดก็วยัเรยีน      
                                               จ านวน 30,000 บาท 
 
(2.5) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป ัน่จกัรยำนอนุรกัษ์พลงังำนลดโลก 
รอ้นในกำรขีจ่กัรยำน 
-เพือ่เป็นทำงเลอืกในกำรออกก ำลงักำยและเป็นกำรประหยดัพลงังำนเหน็คุณคำ่กำรใชจ้กัรยำน 
                                                จ านวน 30,000 บาท   
 
(2.6)  โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบกำรแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) 
-
เพือ่เป็นกำรอบรมวธิกีำรชว่ยเหลอืฉุกเฉินเบือ้งตน้แก่กลุม่ อปพร.   อสม. เจำ้หน้ำทีท่ีใ่หบ้รกิำร      



~ 57 ~ 
 

                         
                                           จ านวน   20,000  บาท 
(2.7)  โครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
-
เพือ่สรำ้งและปลกูจติส ำนึกทีด่ใีนกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแก่ประชำชนในเขตเทศบำล                   
                 
                                              จ านวน   25,000  บาท 
   
(2.8) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรมและศกึษำดงูำนผูน้ ำชุมชน 
กรรมกำรชุมชนและประชำชนทัว่ไปมจีติส ำนึกในกำร 
คดัแยกขยะเปียกและขยะแหง้ในครวัเรอืน        
                                            จ านวน 150,000 บาท 
 
 (2.9) โครงกำรจำ้งแรงงำนประชำชนท ำควำมสะอำดถนน 
ในเขตเทศบำล ฯลฯ                         
                                              จ านวน 570,000 บาท 

 

(2.10) โครงกำรรณรงคส์รำ้งจติส ำนึกในกำรก ำจดัน ้ำเสยีของชุมชน   
-เพือ่อบรมใหค้วำมรูด้ำ้นกำรก ำจดัน ้ำเสยีในครวัเรอืนแก่ประชำชน 
ในเขตเทศบำลต ำบลบำ้นโคก                                                                                      
    
                                             จ านวน 20,000 บาท  

    

(2.11) โครงกำรวยัรุน่สดใสไมท่อ้งก่อนวยั ทกัษะชวีติทีด่มีอีนำคต 
เพือ่จดัอบรมใหค้วำมรูแ้ละพฒันำทกัษะชวีติของวยัรุน่ 
จดัซือ้ป้ำยประชำสมัพนัธแ์ละวสัดุอื่นๆ เพือ่พฒันำ ศูนยเ์พือ่ใจ 
วยัรุน่ในโรงเรยีน 4 แหง่รพ.สต. 1 แหง่เทศบำล 1 แหง่                                               
จ านวน 20,000 บาท 

 

(2.12) โครงกำรจดักำรระบบกำรดแูลระยะยำวดำ้นสำธำรณสุขส ำหรบั 
ผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิ(Lorg Tem Care:LTC)                    
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จ านวน 20,000 บาท 
 

(2.13)  โครงกำรสง่เสรมิอำสำสมคัรอำชวีอนำมยั ( อส.อช)รว่มกบั รพ.สต. บำ้นโคก     
-
เพือ่อบรมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชนอำสำสมคัรในกำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมดำ้นอำชวีนำมยั                
   
                                                 จ านวน  20,000  บาท 
 

(2.14)   โครงกำรรณรงคป้์องกนัประชำชนหำ่งไกลเอดส ์
-เพือ่กำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธแ์ก่ประชำชนในกำรป้องกนัเอดสใ์นวนัเอดสโ์ลก  
1 ธนัวำคม  เชน่ ท ำป้ำยประชำสมัพนัธ,์แจกถุงยำงอนำมยัฯลฯ                                             
     
                                               จ านวน  10,000  บาท 
 

(2.15)  โครงกำรจดัเขำ้คำ่ยเยำวชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
-
เพือ่ใหเ้ยำวชนตระหนกัถงึควำมส ำคญัของทรพัยำกรธรรมชำตแิละมจีติส ำนึกอนุรกัษ์ธรรมชำตแิละสิ่
งแวดลอ้ม                                    
                                               จ านวน  50,000  บาท 
 
 
 
        

   3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จ านวน
 30,000 บาท  

(3.1)  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรอื 
เขำ้รบักำรอบรมสมัมนำตำมระเบยีบทีท่ำงรำชกำรก ำหนด 
เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เชำ่ทีพ่กั 
คำ่ทีเ่บีย้เลีย้งคำ่พำหนะและคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรอือบรมสมัมนำของพนั
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กงำนเทศบำลและพนกังำนจำ้ง 
จ านวน  30,000บาท 
   

   4. ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  
     (4.1) คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมครุภณัฑ ์
   เพือ่จำ่ยเป็น คำ่บ ำรุงรกัษำหรอืซ่อมแซมครุภณัฑห์รอืทรพัยส์นิอื่นๆ 

เป็นตน้                                          จ ำนวน 100,000 บำท   
      

 ค่าวสัด ุ รวม 280,000 บาท  
  1. วสัดสุ านักงาน จ านวน 10,000 บาท  
    -วสัดุคงทน-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็,เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็, 

ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็,ไมบ้รรทดัเหลก็,กรรไกร,เกำ้อีพ่ลำสตกิ,แปรงลบกระดำน,ตรำยำง,ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-กระดำษ,หมกึ,ดนิสอ,ปำกกำ,ยำงลบ,น ้ำยำลบค ำผดิ,เทปกำว, 
ลวดเยบ็กระดำษ,กำว,สมุด,ซองเอกสำร,ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

  2. วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 20,000 บาท  
    -วสัดุคงทน- ไมโครโฟน,ขำตัง้ไมโครโฟน,หวัแรง้ไฟฟ้ำเครื่องวดั 

กระแสไฟฟ้ำ,เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ, ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ฟิวส,์เทปพนัสำยไฟฟ้ำ,สำยไฟฟ้ำ,หลอดไฟฟ้ำ, 
หลอดไฟ,ปลัก๊ไฟฟ้ำ,สวติซไ์ฟฟ้ำ,ฯลฯ             
 (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 
        

  3. วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท  
    -วสัดุคงทน-ไมต้่ำงๆ,คอ้น,คมี,ชะแลง,จอบ,สิว่,เลื่อย,ฯลฯ   

 -วสัดุสิน้เปลอืง-น ้ำมนัทำไม,้สปีนูซเีมนต,์ทรำย,อฐิหรอืซเีมนตบ์ลอ็ก,กระเบือ้ง,สงักะสฯีลฯ     
                                    

 
 
 
 
 
 

  4. วสัดวิุทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ จ านวน 120,000 บาท  
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้ส ำลผีำ้พนัแผล พลำสเตอร ์จดัซือ้ทรำย 



~ 60 ~ 
 

อะเบทสำรเคมกี ำจดัพำหะน ำโรค ยำฆำ่เชือ้โรคเคมภีณัฑ ์ฯลฯ        

  5. วสัดกุารเกษตร จ านวน 100,000 บาท  
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้พนัธุพ์ชื ปุ๋ ย วสัดุเพำะช ำ กระถำง 

พนัธุส์ตัว ์ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมย้นืตน้ ฯลฯ 
      

 งบเงินอดุหนุน รวม 140,000 บาท  
  เงินอดุหนุน รวม 140,000 บาท  
  1. เงินอดุหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 140,000 บาท  
        (1.1)  อุดหนุนตำมโครงกำรสง่เสรมิศกัยภำพอำสำสมคัร    
     สำธำรณสุขตำมหนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว2611 ลง 
     วนัที ่  กรกฎำคม 2549            จ านวน 90,000 บาท 
 

(1.2) อุดหนุนโครงกำรบรกิำรสุขภำพเบือ้งตน้ในศูนย ์สำธำรณสุขมลูฐำนชุมชน                          
        จ านวน 30,000 บาท 
 

(1.3) อุดหนุนปศุสตัวอ์ ำเภอโคกโพธิไ์ชยตำมโครงกำรควบคุมและ 
ป้องกนัโรคพษิสุนขับำ้                 จ านวน 20,000 บาท 
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เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน บาท 
จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น   

• แผนงานเคหะและชมุชน  

• งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน     รวม 5,493,125
 บาท  

งบบคุลากร          รวม 1,701,125 บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 1,701,125 บาท  

 1. เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 1,304,520
 บาท  

  ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล 
จ ำนวน 4 อตัรำพรอ้มทัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี        

  2. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท  
        ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง 
เดอืนละ 3,500 บำทและเงนิประจ ำต ำแหน่งหวัหน้ำฝำ่ยกำรโยธำ  
เดอืนละ 1,500 บำท        
  3. ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน 309,845 บาท  
        เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ คำ่จำ้งพนกังำนจำ้งตำม 
ภำรกจิ พรอ้มปรบัปรุงเงนิคำ่จำ้งประจ ำปี จ ำนวน 2 อตัรำ        
  4. เงินเพ่ิมต่างๆของลกูจ้างประจ า จ านวน 26,760 บาท  
        ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชพีชัว่ครำวใหก้บัลกูจำ้งชัว่ครำว 
ของพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั 
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 งบด าเนินงาน รวม 179,000 บาท  
  ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท  
  1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน
 20,000 บาท  
        (1.1) คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนพเิศษ (โบนสั) ใหก้บัพนกังำน ลกูจำ้งฯ  
ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บัจ านวน20,000บาท        

  2. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนลกูจำ้งทีม่ำปฏบิตังิำน 
         นอกเวลำรำชกำรในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่น        

  3. เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 34,000 บำท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบุตรของพนกังำนเทศบำล 
     ตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั        
  ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท  

  1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท  

         (1.1)กำรจำ้งเหมำคำ่โฆษณำและเผยแพรข่ำ่วสำรทำงวทิยุ กระจำยเสยีง  
  โทรทศัน์ โรงมหรสพหรอืสิง่พมิพต์่ำง ๆ 
                                                    จ านวน 10,000 บาท        

   2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน  40,000 
บำท  
    (2.1)คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ 
นอกรำชอำณำจกัรเชน่คำ่เบีย้เลีย่งเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 
คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำนคำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียม 
ในกำรใชส้นำมบนิคำ่ลงทะเบยีนต่ำงๆจ ำนวน40,000บำท 

        (2.1)คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร และ 
นอกรำชอำณำจกัรเชน่คำ่เบีย้เลีย่งเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั  
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คำ่ลงทะเบยีนต่ำงๆจ ำนวน  40,000 บำท 
                                                            
 ค่าวสัด ุ รวม 65,000 บาท  
  1. วสัดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็,เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็, 
     ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็,ไมบ้รรทดัเหลก็,กรรไกร,เกำ้อีพ่ลำสตกิ,แปรงลบกระดำน, 
ตรำยำง,ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-กระดำษ,หมกึ,ดนิสอ,ปำกกำ,ยำงลบ,น ้ำยำลบค ำผดิ,เทปกำว, 
ลวดเยบ็กระดำษ,กำว,สมุด,ซองเอกสำร,ฯลฯ(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

  2. วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-ขำตัง้กลอ้ง,กระเป๋ำใสก่ลอ้งถ่ำยรปู ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-พูก่นั,ส,ีกระดำษเขยีนโปสเตอร,์ฟิลม์,แถบบนัทกึเสยีง, 
รปูสขีำวด ำลำ้งอดัขยำย ฯลฯ        

  3. วสัดคุอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-แผน่หรอืจำนบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
 
        

  
งบลงทนุ          รวม 3,613,000 บาท  

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       รวม 3,613,000 บาท  
  1. ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
    (1.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองส่องแมว 
(ต่อความยาวเดิม)หมู่ท่ี11 บานนาวิลยั 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ 
ก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนำดกวำ้ง  5 เมตรยำว 150 เมตร 
หนำ 0.15 เมตรหรอืมพีืน้ทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 750 ตร.ม. 
พรอ้มลงลกูรงัไหลท่ำงทัง้สองขำ้งตำมสภำพืน้ที่ 
(ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลบำ้นโคกก ำหนด)  
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จ านวน  450,000บาท 
  

        (1.2) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล.ชนิดหลายช่อง ล าห้วยบา่ตอนล่าง 
                  (นานายอื้ม) หมู่ท่ี 7 บา้นโคก 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำก่อสรำ้งทอ่ลอดเหลีย่มคสล. 
ชนิดหลำยชอ่งกวำ้ง 2.10x1.80 เมตร ยำว 5 เมตรจ ำนวน 4 ชอ่งพรอ้มปีกก ำแพง 
ทัง้สองขำ้ง(ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลบำ้นโคกก ำหนด)  
จ านวน485,000บาท  

  2. ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        
    2.1) โครงการปรบัปรงุลานอเนกประสงคส์วนสขุภาพห้วยกอยหมู่ท่ี 2 บา้นโสกนาดี 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงโดยเทคอนกรตีพรอ้มขดัมนัสลีำนอเนกประสงค์ 
หว้ยกอยขนำดกวำ้ง30 เมตรยำว 60 เมตร หนำ 0.08 เมตรหรอืมพีืน้ทีไ่ม่ 
น้อยกวำ่ 1,562 ตำรำงเมตร (ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลบำ้นโคกก ำหนด)  
จ านวน  570,000 บาท  

        2.2) โครงการปรบัปรงุขยายผิวจราจรถนนร่ืนรมย(์จากแยกถนนรุ่งรศัมี -ถนนศรีพทุธา) 
หมู่ท่ี1,3,7,8บา้นโคก 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงขยำยผวิจรำจรโดยปแูอสฟลัทค์อนกรตี 
ตำมควำมกวำ้งของเสน้ทำงดงัน้ี 
(2.2.1) จำกจุดเริม่ตน้ถนนรุง่รศัมถีงึถนนรุง่นภำ กวำ้งเฉลีย่ 6.10 เมตร  
ยำว 142 เมตรหนำ 0.04 เมตรปรมิำณงำน 866.20 ตำรำงเมตร 
 
 
(2.2.2) ถนนรุ่งนภำ ถงึ ถนนอมัพำผลกวำ้งเฉลีย่ 6.70 เมตร ยำว 169 เมตร  
หนำ 0.04 เมตรปรมิำณงำน 1,132.30 ตำรำงเมตร 
(2.2.3) ถนนอมัพำผลถงึจุดสเินสุดโครงกำรถนนศรพีทุธำเทคอนกรตีขยำยถนนชดิรำง 
ระบำยน ้ำพืน้ที ่109 ตำรำงเมตรและปแูอสฟทัลค์อนกรตีกวำ้งเฉลีย่ 5.80 เมตร  
ยำว 156 เมตรหนำ 0.04 เมตรปรมิำณงำน 904.80 ตำรำงเมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจรำจรทัง้หมดไมน้่อยกวำ่ 2,923 ตำรำงเมตรพรอ้มตเีสน้แบง่ทศิทำงจรำจร 
(ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลบำ้นโคกก ำหนด)  
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จ านวน830,000บาท  

  2.3) โครงการปรบัปรงุห้องน ้าสาธารณห้วยกอย หมู่ท่ี 2 บา้นโสกนาดี 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงหอ้งน ้ำ รำยละเอยีดดงัน้ี 
1) งำนปพูืน้กระเบือ้งและผนงั 
2) งำนเปลีย่นทอ่ภำยนอก -ภำยในพรอ้มอุปกรณ์ขอ้ต่อขอ้งอ 
3) งำนเปลีย่นอุประกรณ์ก๊อกน ้ำประตูน ้ำ วำวล ์กระจก และอุปกรณ์อื่นๆ 
4) งำนเปลีย่นประตูหอ้งน ้ำ 
5) งำนทำส ี
 (ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลบำ้นโคกก ำหนด)  
จ านวน138,000บาท  

    2.4) โครงการปรบัปรงุอาคารอเนกประสงคเ์ทศบาลหมู่ท่ี8 บา้นโคกสง่า 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงอำคำรอเนกประสงค ์ขนำดกวำ้ง 
8 เมตร ยำว 24 เมตร สงู 3.20 เมตรรำยละเอยีด ดงัน้ี 
1) งำนพืน้อำคำรและงำนตกแต่งพืน้อำคำร 
2) งำนผนงัอำคำรและตกแต่งผนงัอำคำร 
 3) งำนฝ้ำเพดำนอำคำร 
4) งำนตดิตัง้ครุภณัฑเ์ครื่องปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ 
(ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีเ่ทศบำลต ำบลบำ้นโคกก ำหนด)  
จ ำนวน1,140,000บำท 
 
 
 

 
• งานไฟฟ้าถนน          รวม 1,835,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 745,000 บาท  
  ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท  
   1. ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท  
        1.1 เพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนได้   
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ตำมปกตแิละซ่อมแซมงำนภำรกจิถ่ำยโอนต่ำง ๆ 
                                                     จ านวน 350,000 บาท  
       
  ค่าวสัด ุ รวม 445,000 บาท  

   1. วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 150,000 บาท  
         -วสัดุคงทน- ไมโครโฟน,ขำตัง้ไมโครโฟน,หวัแรง้ไฟฟ้ำเครื่องวดักระแสไฟฟ้ำ, 
เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ, ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ฟิวส,์เทปพนัสำยไฟฟ้ำ,สำยไฟฟ้ำ,หลอดไฟฟ้ำ,หลอดไฟ, 
ปลัก๊ไฟฟ้ำ,สวติซไ์ฟฟ้ำ,ฯลฯ    (ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)  
 

   2. วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-ไมต้่ำงๆ,คอ้น,คมี,ชะแลง,จอบ,สิว่,เลื่อย,ฯลฯ   
                -วสัดุสิน้เปลอืง-น ้ำมนัทำไม,้สปีนูซเีมนต,์ทรำย,อฐิหรอืซเีมนตบ์ลอ็ก,กระเบือ้ง,สงักะสฯีลฯ   
    

   3. วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-ไขควง,ประแจ,แมแ่รง,กุญแจปำกตำย,กุญแจเลื่อน,คมีลอ็ค, 
กระจกโคง้มน,สญัญำณไฟกระพรบิ,สญัญำณไฟฉุกเฉิน,กรวยจรำจร,ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ยำงรถยนต,์น ้ำมนัเบรก,น๊อตและสกร,ูสำยไมล,์           
ฟิลม์กรองแสง,ฯลฯ(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)               

   4. วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 40,000 บาท  
        - วสัดุสิน้เปลอืง-แก๊สหุงตม้,น ้ำมนัเชือ้เพลงิ,น ้ำมนัดเีซล,น ้ำมนัก๊ำด, 
น ้ำมนัเบนซลิ,น ำมนัเตำ,น ้ำมนัจำรบ,ีน ้ำมนัเครื่อง,ถ่ำน,ก๊ำส, ฯลฯ        

   5. วสัดอ่ืุน จ านวน 15,000 บาท  
        -เพือ่จดัซือ้มเิตอรน์ ้ำ มเิตอรไ์ฟฟ้ำ วสัดุอื่นๆ ทีไ่มเ่ขำ้หมวดวสัดุ 
ตำมรำยกำร เชน่ โซ่เลื่อยยนต ์เฟืองเลื่อยยนต์ อุปกรณ์เลื่อยยนต ์ฯลฯ    
 
            
 งบลงทนุ รวม 90,000 บาท  
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  ค่าครภุณัฑ ์ รวม 90,000 บาท  
   1. ครภุณัฑอ่ื์น        
    (1.1) นัง่ร้านเหลก็ 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้นัง่รำ้นเหลก็ขนำด 1219 x 1289 x 1700 มม. จ ำนวน 40 ชุด 
นัง่รำ้น 1 ชุดประกอบดว้ย 
- ขำตัง้ขนำด 1219 x 1700 มม. จ ำนวน 2 ขำ 
- กำกบำท 1219x1219x1724 มม. จ ำนวน 2 ชุด 
- ฝำครอบ 1829 x 1050 มม. จ ำนวน 1 ชุด 
- ขอ้ต่อ 35 x 225 มม. จ ำนวน 4 ตวั 
- เกลยีวปรบั ยำว 400 มม. จ ำนวน 4 ตวั 
                       - อุปกรณ์ค ้ำยนัประกอบดว้ย จ ำนวน 10 ชุด 
- ค ้ำยนัทอ่เหลก็กลมขนำด 48 มม.ยำว 6000 มม. 
- แคมป์รดัทอ่ ขนำด 42.7 ถงึ 48.6 มม. 
(รำคำตำมทอ้งตลำด)จ ำนวน90,000บำท 
 
งบเงินอดุหนุน         รวม 1,000,000 บาท  
 เงินอดุหนุน         รวม 1,000,000 บาท  

1. เงินอดุหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์จ านวน1,000,000บาท  
        (1.1.) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค  
เพือ่ขยำยเขตไฟฟ้ำในเขตเทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
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• งานสวนสาธารณะ รวม 274,400 บาท  

 งบด าเนินงาน รวม 262,400 บาท  
  ค่าใช้สอย รวม 158,400 บาท  
  1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 158,400 บาท  
       (1.1) คำ่จำ้งเหมำดแูลรกัษำตน้ไม ้สวนไมด้อก ไมป้ระดบั ส ำหรบั 
สวนสำธำรณะ เทศบำลต ำบลบำ้นโคก จ ำนวน  2  แหง่ 
                                          จ านวน 158,400 บาท 
        

  ค่าวสัด ุ รวม 104,000 บาท  
   1.วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-หมอ้,กระทะ ถำด,แกว้น ้ำ,จำนรอง,ถว้ยชำม,ซอ้นสอ้ม, 
กระตกิน ้ำรอ้น,ถงัแก๊ส,หมอ้หุงขำ้ว,โอง่น ้ำ,มดีไฟฟ้ำฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ผงซกัฟอก,สบู,่น ้ำยำดบักลิน่,แปรง,ผำ้ปโูต๊ะ,ไมก้วำด,แขง่,ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

   2. วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท  
        - วสัดุคงทน-ไมต้่ำงๆ,คอ้น,คมี,ชะแลง,จอบ,สิว่,เลื่อย,ฯลฯ   
                - วสัดุสิน้เปลอืง-น ้ำมนัทำไม,้สปีนูซเีมนต,์ทรำย,อฐิหรอืซเีมนตบ์ลอ็ก,กระเบือ้ง,สงักะสฯีลฯ          
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        
                        
   3. วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 24,000 บาท  
        - วสัดุสิน้เปลอืง-แก๊สหุงตม้,น ้ำมนัเชือ้เพลงิ,น ้ำมนัดเีซล,น ้ำมนัก๊ำด, 
น ้ำมนัเบนซลิ,น ำมนัเตำ,น ้ำมนัจำรบ,ีน ้ำมนัเครื่อง,ถ่ำน,ก๊ำส, ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        
   4. วสัดกุารเกษตร จ านวน 40,000 บาท  
        -วสัดุคงทน-เคยีว,สปรงิเกลอร,์จอมหมุน,จำนพรวน,ฝำนไถกระทะ, 
ครำดซีพ่รวดดนิระหวำ่งแถว,เครื่องดกัแมลง,กระชงั,ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ปุ๋ ย,ยำป้องกนัและก ำจดัสตัรพูชื,อำหำรสตัว,์พชืและสตัว,์ 
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พนัธส์ตัวปี์กและสตัวน์ ้ำ,น ้ำเชือ้เพำะสตัว,์วสัดเุพำะช ำ,หน้ำกำกป้องกนัแก๊สพษิ, 
ผำ้ใบหรอืผำ้พลำสตกิฯลฯ(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ) 
 
 
 
        
 งบลงทนุ รวม 12,000 บาท  
  ค่าครภุณัฑ ์ รวม 12,000 บาท  
  ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั        
    1.ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้เครือ่งตดัตดัหญำ้แบบลอ้จกัรยำนส ำหรบัสวนสำธำรณบำ้นโคก  
รำยละเอยีดดงัน้ี 
- เป็นเครื่องตดัหญำ้แบบเขน็ 
- เครื่องยนตข์นำดไมน้่อยยกวำ่ 5 แรงมำ้ 
- ขนำดเสน้ผำ่ศุนยก์ลำงของลอ้ ประมำณ 26 น้ิว 
 - รศัมตีดัหญำ้ไดก้วำ้งไมน้่อยกวำ่ 20 น้ิว 
 - ควำมจุถงัน ้ำมนัเครื่องยนตไ์มน้่อยกวำ่ 1.50 ลติร 
(รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์ จ ำนวน 12,000 บำท 
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• งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู รวม 370,000 บาท  

 งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท  
 ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท  
  1. รายจ่ายเก่ียวกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท  
        (1.1) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรลอกทอ่ระบำยน ้ำ รำงระบำยน ้ำและ 
ขดุลอกวชัพชืเพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขดุลอกทอ่ระบำยน ้ำรำงระบำยน ้ำ 
ทีอุ่ดตนัใหม้กีำรระบำยน ำทีส่ะดวก และขดุลอกวชัพชืตำมล ำหว้ย 
หนองคลองบงึในเขตเทศบำล                     จ านวน   30,000  บาท 
 
(1.2) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสง่เสรมิธนำคำรขยะมลูฝอย 
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สง่เสรมิธนำคำรขยะมลูฝอย อบรมใหค้วำมรูแ้ก่ชุมชน          
             จ ำนวน   20,000  บำท 
    
 
 
 
 
 
  ค่าวสัด ุ รวม 320,000 บาท  
  1. วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 150,000 บาท  
       -วสัดุคงทน-หมอ้,กระทะ,ถำด,แกว้น ้ำ,จำนรอง,ถว้ยชำม,ซอ้นสอ้ม, 
กระตกิน ้ำรอ้น,ถงัแก๊ส,หมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ผงซกัฟอก,สบู,่น ้ำยำดบักลิน่,แปรง,ผำ้ปโูต๊ะ,ไมก้วำด,ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        
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  2. วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท  
       -วสัดุคงทน-ไขควง,ประแจ,แมแ่รง,กุญแจปำกตำย,กุญแจเลื่อน,คมีลอ็ค, 
กระจกโคง้มน,สญัญำณไฟกระพรบิ,สญัญำณไฟฉุกเฉิน,กรวยจรำจร,ฯลฯ 
-วสัดุสิน้เปลอืง-ยำงรถยนต,์น ้ำมนัเบรก,น๊อตและสกร,ูสำยไมล,์ฟิมก์รองแสง,ฯลฯ 
(ตำมรำยกำรจ ำแนกทีเ่ป็นวสัดุ)        

  3. วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท  
       - วสัดุสิน้เปลอืง-แก๊สหุงตม้,น ้ำมนัเชือ้เพลงิ,น ้ำมนัดเีซล,น ้ำมนัก๊ำด, 
น ้ำมนัเบนซลิ,น ำมนัเตำ,น ้ำมนัจำรบ,ีน ้ำมนัเครื่อง,ถ่ำน,ก๊ำส, ฯลฯ        

  4. วสัดเุคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท  
       - วสัดุคงทน-เครื่องแบบ,เสือ้ กำงเกง ผำ้,เครื่องหมำยยศและสงักดั,ถุงเทำ้, 
รองเทำ้,เขม็ขดั,หมวก,ผำ้ผกูคอ ฯลฯ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 30,000 
บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น    
    
• แผนงานการพาณิชย ์  

• งานตลาดสด รวม 30,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท  

   1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท  
             1.1  ค่าไฟฟ้า 
       ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่กระแสไฟฟ้ำตลำดสดเทศบำล  
จ านวน 10,000 บาท 
        
   2. ค่าน ้าประปาค่าน ้าบาดาล จ านวน 20,000 บาท  
             2.2  ค่าน ้าประปาค่าน ้าบาดาล 
      ส ำหรบัจำ่คำ่น ้ำประปำน ้ำบำดำลบรเิวณตลำดสด  
จ านวน 20,000 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 
อ ำเภอ โคกโพธิไ์ชยจงัหวดัขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน9,005,840บาทจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
อดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น        

• แผนงานงบกลาง  
 งบกลาง รวม 9,005,840 บาท  

  งบกลาง รวม 9,005,840 บาท 
หมวดงบกลาง  
   1. ค่าช าระหน้ีเงินต้น จ านวน 1,560,280 บาท  
        (1.1)  เพ่ือจ่ายค่าช าระหน้ีเงินกู้และดอกเบีย้  
       พรอ้มดอกเบีย้ กสท.  ตำมสญัญำเลขที ่   
       1130/137/2555 ลงวนัที6่  มถุินำยน  2555 
       (กูเ้พือ่ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ รวม 3 โครงกำร  )    
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                                จ านวน    437,740   บาท 
(1.2)  เพ่ือจ่ายช าระหน้ีเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ กสท.  
ตำมสญัญำ เลขที ่ 1148/155/2555   
ลงวนัที ่ 3  กรกฎำคม 2555  
(กูเ้พือ่ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆรวม 4 โครงกำร  )     
                                        จ านวน   1,122,540   บาท 
        

   2. เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 200,000 บาท  
         -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังำน 
       จำ้งชัว่ครำวก ำหนดไวใ้นอตัรำรอ้ยละ 5 ของเงนิคำ่จำ้ง        

   3. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ จ านวน 5,124,000 บาท  
          -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนดำ้นสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพี 
      ส ำหรบัผูส้งูอำยุ  ตำมหนงัสอื ที ่ขก0037.9./ 1403  
      ลงวนัที ่ 30  มถุิน่ยน 2560 
 
        
  4. เบีย้ยงัชีพคนพิการ จ านวน 1,152,000 บาท  
        -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนดำ้นสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพี 
        ส ำหรบัผูพ้กิำร  ตำมหนงัสอื ที ่ขก0037.9./ 1403  
      ลงวนัที ่ 30  มถุิน่ยน 2560        

  5. เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ จ านวน 60,000 บาท  
         -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนดำ้นสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพี 
      ส ำหรบัผูป้ว่ยเอดส(์ผูต้ดิเชือ้)ทีแ่พทยไ์ดร้บัรองและท ำกำร 
      วนิิจฉยัแลว้มฐีำนะยำกจนหรอืถูกทอดทิง้ขำดผูอุ้ปกำระ 
      เลีย้งดแูละไมส่ำมำรถประกอบอำชพีเลีย้งตนเองไดโ้ดยม ี
      สทิธไิดร้บัเงนิสงเครำะหฯ์  ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำร 
      ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่ขก0037.9./ 1402  
      ลงวนัที ่ 30  มถุิน่ยน 2560        
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  6. ส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท  
        -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกรณีทีจ่ ำเป็นฉุกเฉิน หรอืเกดิสำธำรณภยั 
       เชน่ กำรป้องกนัและกำรแกไ้ขปญัหำอุทกภยัน ้ำปำ่ไหลหลำกภยัแลง้  
ภยัหนำว อคัคภียั ไฟปำ่ ถอืปฏบิตัติำมหนงัสอื 
       ดว่นมำก ที ่มท 0313.ว667  ลงวนัที ่12 มนีำคม 2545        

  7. รายจ่ายตามข้อผกูพนั จ านวน 84,300 บาท  
        ( 7.1) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงสนันิบำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย 
และคำ่ธรรมเนียม (ค ำนวณจำ่ยรอ้ยละ 1/6 จำกรำยรบัจรงิ 
    ในปีทีผ่ำ่นมำไมร่วมเงนิกู ้เงนิอุดหนุน ทุกประเภท 
                                            จ านวน 44,300 บาท 
    (7.2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรจรำจร   
   ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่จดัซือ้จดัจำ้งเครื่องหมำยจรำจร 
   แผงกัน้จรำจร สญัญำณไฟ ป้ำยจรำจร 
   (โดยพจิำรณำจำกเงนิคำ่ปรบัตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก) 
                                                   จ านวน 40,000 บาท        

   8. เงินช่วยพิเศษ จ านวน 2,000 บำท  
        -เพือ่ใชเ้ป็นเงนิชว่ยเหลอืคำ่ท ำศพพนกังำนและลูกจำ้งประจ ำ 
ทีเ่สยีชวีติในระหวำ่งปฏบิตัริำชกำร 
        
  9. เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 523,260 บาท  
         - เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่(กบท.) 
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่น 
ทอ้งถิน่โดยค ำนวณตัง้จำ่ยจำกรำยไดข้องงบประมำณประจ ำปี 
ในอตัรำรอ้ยละ 2 ไมร่วมเงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้เงนิอุดหนุนทุกประเภท 
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