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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านโคก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
บ้านโคกอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านโคกจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 91,708,098.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 66,988,056.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,378,336.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 121,970.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 1,786,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 7,145,595.83 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 41,146,442.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 334,889.30 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 290,942.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 616,369.12 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 25,612.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 3,300.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,563,990.73 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,311,339.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 376,077.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,981,122.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,909,130.37 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,065,625.49 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,020,316.87 บาท

งบลงทุน จํานวน 142,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,844,050.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 418,738.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,338,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านโคก
อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 327,765.46 256,000.00 105,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 254,773.80 321,200.00 252,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 858,938.57 518,000.00 810,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,970.00 64,800.00 23,500.00

หมวดรายได้จากทุน 2,700.00 1,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,460,147.83 1,161,000.00 1,194,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,870,885.13 25,559,000.00 27,495,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,870,885.13 25,559,000.00 27,495,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,670,923.00 14,700,000.00 16,311,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,670,923.00 14,700,000.00 16,311,000.00

รวม 45,001,955.96 41,420,000.00 45,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,934,925.61 11,284,580.00 9,836,316.00

งบบุคลากร 11,801,786.00 14,859,932.00 15,287,584.00

งบดําเนินงาน 7,868,187.25 10,655,582.00 10,768,100.00

งบลงทุน 1,002,752.10 1,457,655.00 7,013,600.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 3,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,154,308.10 3,157,251.00 2,091,400.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,761,959.06 41,420,000.00 45,000,000.00

รวม 30,761,959.06 41,420,000.00 45,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,700,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 995,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,902,800

แผนงานสาธารณสุข 3,868,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 614,080

แผนงานเคหะและชุมชน 10,493,184

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 770,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 790,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,836,316

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,564,920 0 1,485,840 9,050,760

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,940,280 0 1,485,840 6,426,120

งบดําเนินงาน 2,962,000 20,000 633,000 3,615,000

    ค่าตอบแทน 319,000 0 150,000 469,000

    ค่าใช้สอย 1,736,000 20,000 313,000 2,069,000

    ค่าวัสดุ 425,000 0 165,000 590,000

    ค่าสาธารณูปโภค 482,000 0 5,000 487,000

งบลงทุน 868,000 0 863,600 1,731,600

    ค่าครุภัณฑ์ 868,000 0 863,600 1,731,600

งบรายจ่ายอื่น 0 0 3,000 3,000

    รายจ่ายอื่น 0 0 3,000 3,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000

                                             รวม 11,694,920 20,000 2,985,440 14,700,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 580,080 0 580,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 580,080 0 580,080

งบดําเนินงาน 50,000 365,000 415,000

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 0 180,000 180,000

    ค่าวัสดุ 0 185,000 185,000

                                             รวม 630,080 365,000 995,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 517,560 452,400 969,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 517,560 452,400 969,960

งบดําเนินงาน 48,000 763,440 811,440

    ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000

    ค่าใช้สอย 0 202,040 202,040

    ค่าวัสดุ 0 561,400 561,400

งบเงินอุดหนุน 0 1,121,400 1,121,400

    เงินอุดหนุน 0 1,121,400 1,121,400

                                             รวม 565,560 2,337,240 2,902,800

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,282,280 2,282,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,282,280 2,282,280

งบดําเนินงาน 1,427,900 1,427,900

    ค่าตอบแทน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 987,900 987,900

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

งบลงทุน 38,000 38,000

    ค่าครุภัณฑ์ 38,000 38,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 3,868,180 3,868,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 544,080 544,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 544,080 544,080

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 614,080 614,080



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,860,424 0 0 0 1,860,424

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,860,424 0 0 0 1,860,424

งบดําเนินงาน 210,000 575,000 478,960 1,574,800 2,838,760

    ค่าตอบแทน 80,000 0 0 0 80,000

    ค่าใช้สอย 65,000 300,000 208,960 1,194,800 1,768,760

    ค่าวัสดุ 65,000 275,000 270,000 380,000 990,000

งบลงทุน 5,244,000 0 0 0 5,244,000

    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 0 0 15,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,229,000 0 0 0 5,229,000

งบเงินอุดหนุน 0 550,000 0 0 550,000

    เงินอุดหนุน 0 550,000 0 0 550,000

                                             รวม 7,314,424 1,125,000 478,960 1,574,800 10,493,184

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 770,000 770,000

    ค่าใช้สอย 770,000 770,000

                                             รวม 770,000 770,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 110,000 680,000 790,000

    ค่าใช้สอย 110,000 680,000 790,000

                                             รวม 110,000 680,000 790,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,836,316 9,836,316

    งบกลาง 9,836,316 9,836,316

                                             รวม 9,836,316 9,836,316







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านโคก
อําเภอ โคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 126,283.00 174,609.00 246,380.71 174,000.00 -94.83 % 9,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 15,960.00 13,643.90 15,090.75 13,000.00 -88.46 % 1,500.00

     ภาษีป้าย 61,095.00 69,870.00 66,294.00 69,000.00 -5.80 % 65,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 203,338.00 258,122.90 327,765.46 256,000.00 105,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,901.71 1,998.20 2,754.80 1,900.00 5.26 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,421.00 1,558.86 1,752.00 1,500.00 13.33 % 1,700.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 6,500.00 10,500.00 6,500.00 53.85 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,930.00 3,460.00 2,770.00 3,400.00 -20.59 % 2,700.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 760.00 1,060.00 3,850.00 1,000.00 150.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 108,210.00 94,340.00 100,580.00 94,000.00 1.06 % 95,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 82,650.00 32,950.00 23,150.00 32,000.00 -28.13 % 23,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 143,545.00 147,657.00 75,659.00 140,000.00 -56.79 % 60,500.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 12,850.00 13,600.00 19,550.00 13,000.00 23.08 % 16,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

5,100.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 10,869.00 20,000.00 52.50 % 30,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 480.00 416.00 639.00 400.00 50.00 % 600.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 3,000.00 2,550.00 2,700.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 368,847.71 311,790.06 254,773.80 321,200.00 252,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 44,976.00 43,476.00 33,107.00 23,000.00 -56.52 % 10,000.00

     ดอกเบีย 1,018,610.20 494,593.46 825,831.57 495,000.00 61.62 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,063,586.20 538,069.46 858,938.57 518,000.00 810,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 38,700.00 62,300.00 13,200.00 62,000.00 -67.74 % 20,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 116.00 216.00 212.00 200.00 50.00 % 300.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 1,257.00 1,016.00 1,296.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 15,390.00 1,630.00 1,262.00 1,600.00 25.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,463.00 65,162.00 15,970.00 64,800.00 23,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 2,700.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,700.00 1,000.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 571,283.29 528,727.13 570,000.00 -8.77 % 520,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 19,909,839.29 20,388,023.56 20,885,789.90 20,000,000.00 3.00 % 20,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,049,904.15 2,066,208.20 2,187,636.15 2,006,000.00 4.69 % 2,100,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,844.51 89,659.64 129,705.85 89,000.00 34.83 % 120,000.00

     ภาษีสุรา 851,856.57 862,723.25 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,832,350.49 2,079,061.54 3,308,232.47 2,080,000.00 60.00 % 3,328,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 27,782.84 37,375.15 29,381.35 37,000.00 -18.92 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 146,508.45 127,017.06 88,964.28 127,000.00 2.36 % 130,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 498,829.00 653,997.00 712,448.00 650,000.00 2.62 % 667,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 531,028.77 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,948,944.07 26,875,348.69 27,870,885.13 25,559,000.00 27,495,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,805,968.00 15,345,450.00 15,670,923.00 14,700,000.00 10.96 % 16,311,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,805,968.00 15,345,450.00 15,670,923.00 14,700,000.00 16,311,000.00

รวมทุกหมวด 36,446,146.98 43,393,943.11 45,001,955.96 41,420,000.00 45,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอโคกโพธิไชย  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 105,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการตั้งรับไว้ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ
                    สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
        

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 9,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตาม
                    พระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
                    มาตรา 3 (1-5)            
    

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,500 บาท
     (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตาม
                     พระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
                     มาตรา 3 (6)    

ภาษีป้าย จํานวน 65,000 บาท
    (คําชี่แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บ
                    ได้จริง     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 252,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,700 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง"     

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,700 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,500 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 95,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะ
                    จัดเก็บได้จริง    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 23,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจริง     

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,500 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 16,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด 
                    เก็บได้จริง     

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 30,500 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 600 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,500 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 810,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 10,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     
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ดอกเบี้ย จํานวน 800,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะ
                    ได้รับจริง     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 300 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,200 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะจัด
                    เก็บได้จริง     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,495,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 520,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะ
                    ได้รับจัดสรรจริง     

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,600,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,100,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,328,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่าว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 130,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้ตํ่าว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 667,000 บาท
    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,311,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,311,000 บาท

    (คําชี้แจง)  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้
                    รับจัดสรรจริง     

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:44:10 หน้า : 4/4



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,211,957 2,490,949 2,468,554 2,644,400 25.63 % 3,322,200

เงินประจําตําแหน่ง 257,100 270,000 254,100 270,000 0 % 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,306,485 1,222,080 1,030,760 463,920 5.69 % 490,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 65,735 54,165 16,140 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 513,000 57.85 % 809,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,841,277 4,037,194 3,769,554 3,939,320 4,940,280

รวมงบบุคลากร 6,465,917 6,661,834 6,394,194 6,563,960 7,564,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านโคก
อําเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเบี้ยประชุม 8,308 8,620 8,808 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,600 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 138,600 149,300 174,000 174,000 0 % 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,756 6,930 22,100 55,000 0 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 170,664 164,850 208,508 319,000 319,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,405.55 77,204 180,400 0 0 % 0

การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 196,800 -100 % 0

ค่าเข้าปกหนังสือ 0 0 0 7,862 1.76 % 8,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 80,000 -12.5 % 70,000

ค่าจ้างเหมาบริการบอกรับวารสารสิ่ง
พิมพ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการงานด้านดูแลศูนย์เศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 0 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการงานด้านประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 108,000

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 599,075.57 572,987 743,480 992,000 -93.95 % 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ    
             
                                               

0 0 537,382 726,896 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(3.2)ค่าใช้จ่ายของขัวญ ของรางวัล 0 0 0 5,000 -100 % 0

(3.3)  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม
ทดแทน 0 0 0 5,000 -100 % 0

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ  
หรือเข้ารับการสัมมนาตามระเบียบที่ทาง
ราชการกําหนด  เช่น ค่าเบี้ย ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการอบรม
สัมมนาคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  ฯลฯ 

250,624 0 0 0 0 % 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายของขวัญ ของรางวัล 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 307,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 300,000 33.33 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 0 472,532 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนา
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 92,902 81,185.12 106,806.83 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 949,007.12 1,203,908.12 1,568,068.83 2,423,558 1,736,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 105,622 179,359 218,323 120,000 8.33 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,342 600 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 44,575 69,939 36,196 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 404,589.47 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,548 60,920 69,892.99 101,400 8.48 % 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 8,730 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,080 41,970 61,320 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 266,167 757,377.47 394,461.99 406,400 425,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 342,993.21 325,656.63 307,269.3 330,000 0 % 330,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 69,873.09 82,959.73 94,430.77 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,769.22 25,866.34 25,118.09 20,000 35 % 27,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 762 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,000 9,992 10,988 10,000 50 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 441,397.52 444,474.7 437,806.16 470,000 482,000

รวมงบดําเนินงาน 1,827,235.64 2,570,610.29 2,608,844.98 3,618,958 2,962,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาว    จํานวน   10  
ตัว 14,000 0 0 0 0 % 0

2. เพื่อจัดซื้อเต้นผ้าใบ  จํานวน   6  ผืน 69,600 0 0 0 0 % 0

3. เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน  4  
ตัว 14,880 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้จัดเลี้ยง 0 0 0 0 100 % 90,000

ครุภัณฑ์โต๊ะหมูบูชา 0 8,500 0 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด 0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. กล้องถ่ายรูป   จํานวน     1     ตัว 29,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอโปรเจค
เตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 60,000

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 500,000

โทรทัศน์ LED 0 0 0 0 100 % 28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

      (1.1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะพร้อมเครื่องปิ้นเตอร์  งานบุคลากร 
จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  35,000 บาท
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์               
                                                        
                                           

0 0 29,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 0 73,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 8,400 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 0 0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 60,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,380 90,700 29,900 72,200 868,000

รวมงบลงทุน 128,380 90,700 29,900 72,200 868,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้า
พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจําปี พ
.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีงานเทศกาลไหม และประเพณี
ผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ
.2562

0 0 0 0 100 % 35,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศป.ปส.อ
.โคกโพธิ์ไชย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0 0 0 0 100 % 60,000

อุดหนุนที่ทําการปกครอง จังหวัด
ขอนแก่น 0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 300,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,421,532.64 9,323,144.29 9,032,938.98 10,255,118 11,694,920
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุนชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม
แผนชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่
มท.0891.4/ว856 ลงวันที่ 12  มีนาคม 
 2533

20,200 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,200 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 20,200 0 0 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,200 0 0 20,000 20,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 228,860 241,980 256,860 639,000 49.46 % 955,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 451,140 453,660 467,400 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 41,940 35,220 28,370 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 50,440 500,500 3.17 % 516,360
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 19,680 -26.83 % 14,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 721,940 730,860 803,070 1,159,180 1,485,840

รวมงบบุคลากร 721,940 730,860 803,070 1,159,180 1,485,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 32,600 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,000 0 35,000 30,000 16.67 % 35,000

ค่าเช่าบ้าน 6,000 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมค่าตอบแทน 35,000 0 67,600 145,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,040 66,675 0 0 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 147,800 -26.93 % 108,000

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 3,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ   
    0 72,190 0 0 0 % 0

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 89,926 90,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 270,000 -81.48 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชกา
รที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 57,586 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,200 18,160 4,320 45,000 33.33 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 137,826 157,025 94,246 571,800 313,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,139 59,818 49,235.32 50,000 20 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,720 9,947 8,185 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,750 18,700 20,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,179 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,240 48,535 64,760 50,000 20 % 60,000

วัสดุอื่น 985 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 94,834 137,000 145,359.32 145,000 165,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,277 2,758 2,616 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,277 2,758 2,616 10,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 270,937 296,783 309,821.32 871,800 633,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 11,400 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน 0 0 0 0 100 % 13,600

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์นั่งส่วนกลาง 0 0 0 0 100 % 850,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จํานวน  
1  ตัว
(ตามมาตราฐานครุภัณฑ์)

7,490 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Tnkjet  
printer) สําหรับกระดาษขนาด  A3 0 8,450 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เช็ค 0 0 0 45,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,890 8,450 0 70,300 863,600

รวมงบลงทุน 18,890 8,450 0 70,300 863,600

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 3,110 0 0 0 % 0

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต
อื่นๆ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 3,110 0 5,000 3,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 3,110 0 5,000 3,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,011,767 1,039,203 1,112,891.32 2,106,280 2,985,440

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,453,499.64 10,362,347.29 10,145,830.3 12,381,398 14,700,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 201,540 209,040 220,020 236,640 4.92 % 248,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 455,845 509,780 523,480 244,320 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 40,335 32,680 26,450 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 481,140 -33.03 % 322,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 22,860 -58.01 % 9,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 697,720 751,500 769,950 984,960 580,080

รวมงบบุคลากร 697,720 751,500 769,950 984,960 580,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 697,720 751,500 769,950 984,960 630,080

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,500 23,200 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการอัดนํ้ายาดับเพลิงเคมี 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,300 197,164 154,400 210,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถาน
ศึกษา  ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 97,176.28 152,570 100,880 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 116,976.28 372,934 255,280 340,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,750 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,970 60,268 54,786 70,000 0 % 70,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 29,700 30,000 0 100,000 -40 % 60,000

วัสดุอื่น 49,500 0 48,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 129,920 90,268 102,786 225,000 185,000

รวมงบดําเนินงาน 246,896.28 463,202 358,066 565,000 365,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องรับวิทยุสื่อสาร    0 95,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอล  จํานวน 1 
เครื่อง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

9,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อม
เครื่องปิ๊นเตอร์  จํานวน 1 ชุด
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

26,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,200 95,200 0 0 0

รวมงบลงทุน 36,200 95,200 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 283,096.28 558,402 358,066 565,000 365,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 980,816.28 1,309,902 1,128,016 1,549,960 995,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 200,340 212,700 224,160 241,440 5.07 % 253,680

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 232,460 234,480 243,960 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 256,164 3.01 % 263,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 432,800 447,180 468,120 497,604 517,560

รวมงบบุคลากร 432,800 447,180 468,120 497,604 517,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 48,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 48,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 432,800 447,180 468,120 497,604 565,560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 246,360 256,320 280,320 3.9 % 291,240

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 144,960 147,400 157,800 2.13 % 161,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 14,460 12,020 9,300 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 405,780 415,740 447,420 452,400

รวมงบบุคลากร 0 405,780 415,740 447,420 452,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 38,239 54,388 94,734 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านโคก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแปรงฟันถูกวิธี สุขภาพดีถ้วน
หน้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าพาหนะจ้างเหมา 0 0 0 300 0 % 300

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
  ตําบลบ้านโคก

0 0 0 0 100 % 61,740

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
โคก

0 0 0 73,905 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,239 54,388 94,734 214,205 202,040

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 634,583.36 576,705.8 546,766.58 583,000 -3.7 % 561,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,279,000 1,258,220 1,213,760 54,720 -100 % 0

วัสดุกีฬา 31,170 0 30,000 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 0 42,000 48,000 40,800 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,944,753.36 1,876,925.8 1,838,526.58 678,520 561,400

รวมงบดําเนินงาน 1,982,992.36 1,931,313.8 1,933,260.58 892,725 763,440

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล ป.1 - ป.6 0 0 0 1,120,000 0.13 % 1,121,400

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,120,000 1,121,400

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,120,000 1,121,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,982,992.36 2,337,093.8 2,349,000.58 2,460,145 2,337,240

รวมแผนงานการศึกษา 2,415,792.36 2,784,273.8 2,817,120.58 2,957,749 2,902,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 518,812 550,860 506,160 1,007,780 -4.73 % 960,120

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 278,360 273,800 199,275 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 48,000 45,040 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 960,000 810,000 720,000 1,259,200 -9.77 % 1,136,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,805,172 1,679,700 1,425,435 2,452,980 2,282,280

รวมงบบุคลากร 1,805,172 1,679,700 1,425,435 2,452,980 2,282,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 65,500 52.67 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,500 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าแจ้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 186,300 144.93 % 456,300

โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณศาสตรรา
จารย์ด.ร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัคคราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 18,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตรราจารย์ด.ร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัค
คราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 3,600

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และนํ้าเสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

0 0 0 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:45:15 หน้า : 16/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกําจัดวัชพืชบริเวณลําห้วยกอย 
หมู่ที่ ๒ บ้านโสกนาดี 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดเข้าค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวด
ล้อม 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด 
คนในชาติมีสุข 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการบริการสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพประชาชน 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะชุมชน 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น (First 
Responder:FR) เทศบาลตําบลบ้าน
โคก

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนห่างไกลเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์นํ้าในชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัค
คราชกุมารี

0 0 0 3,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาผู้ทําหน้าที่ดูแล
สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.) 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผุ้
ประกอบการ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 662,900 987,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 15,000 233.33 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 120,000 0 % 120,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 75,000 33.33 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 230,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 998,400 1,427,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 38,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 38,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:45:15 หน้า : 18/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,805,172 1,679,700 1,425,435 3,451,380 3,868,180

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 57,800 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,200 9,400 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 37,800 72,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000 81,400 57,800 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 348,640 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 474,850 810,644 275,024 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(3.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาตามระเบียบที่
ทางราชการกําหนด
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าที่เบี้ย
เลี้ยงค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง       
                                            จํานวน  
30,000 บาท

0 0 19,028 0 0 % 0

1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 7,160 0 0 0 % 0

3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนา  ตามระเบียบที่
ทางราชการกําหนด
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าที่เบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่่น
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

5,056 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,320 53,070 14,365 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 503,226 870,874 657,057 80,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,363 5,860 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000 99,000 99,000 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 3,716 90,680 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 96,079 195,540 99,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 641,305 1,147,814 813,857 80,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 45,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 686,305 1,147,814 813,857 80,000 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,491,477 2,827,514 2,239,292 3,531,380 3,868,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 292,900 302,640 320,640 349,320 7.66 % 376,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 126,900 127,920 133,080 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 24,000 24,000 24,000 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 139,728 3.06 % 144,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 443,800 454,560 477,720 513,048 544,080

รวมงบบุคลากร 443,800 454,560 477,720 513,048 544,080

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:45:15 หน้า : 21/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพือ
คืนความสุขให้ประชาชน

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 443,800 454,560 477,720 583,048 614,080

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 443,800 454,560 477,720 583,048 614,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,122,320 910,545.9 686,717 1,283,400 11.51 % 1,431,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 32,640 0 % 32,640

เงินประจําตําแหน่ง 55,500 47,225.8 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 163,730 288,280 295,410 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 142,620 30,560 23,430 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 319,800 5.28 % 336,684

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 13,440 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 17,340 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,501,510 1,276,611.7 1,047,557 1,709,280 1,860,424

รวมงบบุคลากร 1,501,510 1,276,611.7 1,047,557 1,709,280 1,860,424

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 150 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,172 17,142 10,529 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 16,172 17,142 10,529 50,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี่ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ
                                                   

0 0 9,470 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 0 12,347 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 0 6,960 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อุปโภค บริโภค 0 0 6,960 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ไม่่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เช่น
ค่าเบี้ยเลี่ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

5,960 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,960 19,307 16,430 120,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,198.8 4,999 7,251 30,000 0 % 30,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,370 29,440 29,830 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,568.8 34,439 37,081 65,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 52,700.8 70,888 64,040 235,000 210,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 15,500 0 0 0 % 0

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Tnkjet  
printer) สําหรับกระดาษขนาด  A3 0 8,450 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,950 0 0 15,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างประตู ทางเข้า- ออก 
ป้ายชื่อ และพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนา
      เด็กเล็กเทศบาล หมู่ที่ 8 บ้านโคก
สง่า

0 0 0 0 100 % 205,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 7 (ด้านทิศเหนือ) 
      หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

0 0 0 0 100 % 89,000

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนน
สุขาภิบาล 15 (ด้านทิศตะวันตก) 
   หมู่ที่ 2  บ้านโสกนาดี

0 0 0 0 100 % 1,510,000

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองส่องแมว(ต่อความ
ยาวเดิม)  
หมู่ที1่1 บานนาวิลัยเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง   
5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม.   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตาม
สภาพื้นที่
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)

0 0 410,000 0 0 % 0
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(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล
.ชนิดหลายช่อง ลําห้วยบ่าตอนล่าง   
(นานายอื้ม) หมู่ที่ 7 บ้านโคกเพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.   
ชนิดหลายช่องกว้าง 2.10x1.80 เมตร 
ยาว 5 เมตรจํานวน 4 ช่องพร้อมปีก
กําแพง   
ทั้งสองข้าง(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)

0 0 470,000 0 0 % 0

6) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  ตรง
กลางถนนข้างบ้านพ่อขันธ์  เคแสง
     หมู่ที่ 3 บ้านโคก 

0 158,000 0 0 0 % 0

ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K ) 0 0 0 33,155 50.81 % 50,000

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล
.ถนนสุขาภิบาล 16 (ข้างธนาคาร ธกส.) 
หมู่ที่2 บ้านโสกนาดี

0 0 0 800,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยก
ทางหลวงชนบท ขก 3037 - 
     บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

0 0 0 0 100 % 59,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยก
สุขาภิบาล 14 (ต่อความยาวเดิม) 
    หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

0 0 0 0 100 % 124,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยก
ทางหลวง อบจ.4104  ซอย 1 
  หมู่ที่ 2  บ้านโสกนาดี

0 0 0 0 100 % 83,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
ลําห้วยบ่าตอนบน ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้าน
โคก

0 0 0 0 100 % 211,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
ลําห้วยบ่าตอนบน(ต่อความยาวเดิม) 
    หมู่ที่ 3 บ้านโคก

0 0 0 0 100 % 258,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
สุขาภิบาล 11 ซอย 1 หมู่ที่ 2 
  บ้านโสกนาดี

0 0 0 0 100 % 123,000
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  ซอย
เทศบาล 7 (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ 1 บ้าน
โคก

0 0 0 230,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอย
เทศบาล 18 (ด้านทิศใต้) 
  หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

0 0 0 0 100 % 257,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอย
เทศบาล 2 (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ 1 บ้าน
โคก

0 0 0 252,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอย
หน้าบ้านเลขที่ 63 (ด้านทิศตะวันออก)
      หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

0 0 0 0 100 % 30,000

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนน
ชุมชน ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคก 0 0 0 0 100 % 65,000

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนน
แยกทางหลวงชนบท 
  ขก 3037 - บ้านนายาว  (ด้านทิศใต้)  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก

0 0 0 0 100 % 398,000

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนศรี
พุทธา(ต่อความยาวเดิม) 
  หมู่ที่ 7 บ้านโคก

0 0 0 0 100 % 74,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมราง
ระบายนํ้า ถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 1 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

0 0 0 0 100 % 160,000

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บ้านนายพล นางตุ่ม) หมู่ที่ 11 
บ้านนาวิลัย      
รายจ่ายเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร 
หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 129 ตารางเมตร      
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

59,000 0 0 0 0 % 0
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14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยข้างบ้านนายอุดร อรัญเสริฐ ) 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี     
รายจ่ายเพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14 
เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 42 ตารางเมตร      
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

19,000 0 0 0 0 % 0

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายนํ้าล้น ขก21048 (ต่อความ
ยาวเดิม)หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า     
รายจ่ายเพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 87 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร     
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตาม
สภาพพื้นที่     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

43,000 0 0 0 0 % 0

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนสายรอบนอกต่อความยาว
เดิมที่นานายไพรัช จําปาวงษ์)     
     หมู่ที่ 7 บ้านโคก     
รายจ่ายเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลบ้านโคกกําหนด)      

285,500 0 0 0 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบ้าน
โคก หมู่ที่ 1 บ้านโคก 0 0 0 0 100 % 1,230,000
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3. โครงการปรับปรุงผิวจาราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขาภิบาล 6 และ
    สุขาภิบาล 7  หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 
และ หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

0 0 0 0 100 % 200,000

4. โครงการลอกรางระบายนํ้า ถนนทาง
หลวงชนบท ขก 3037 (ด้านทิศตะวัน
ตก)
     หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

0 0 0 0 100 % 34,000

5. โครงการลอกรางระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 5  หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 0 0 0 0 100 % 45,000

6. โครงการลอกรางระบายนํ้าถนน
สุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 0 0 0 0 100 % 24,000

-โครงการซ่อมแซมปรับปรุง อาคาร
สําหรับงานสมาชิกสภาเทศบาล
ขนาดกว้าง 3.82 เมตร ยาว 7.80 เมตร 
(โดยดําเนินการกั้นห้องยาว 7.80 เมตร)
สูง 2.60 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
รายจ่ายจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ขนาดกว้าง 
3.82 เมตร ยาว 7.80 เมตร (โดย
ดําเนินการกั้นห้อง ยาว 7.80 เมตร ) สูง 
2.60 เมตร

97,869 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 504,369 158,000 880,000 1,315,155 5,229,000

รวมงบลงทุน 504,369 181,950 880,000 1,315,155 5,244,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,058,579.8 1,529,449.7 1,991,597 3,259,435 7,314,424

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,040 22,080 140,613.53 210,000 42.86 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 109,040 22,080 140,613.53 210,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 102,966.1 27,740.82 113,810.55 60,000 66.67 % 100,000
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วัสดุก่อสร้าง 32,549.4 240,920.68 29,497.23 145,000 -31.03 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,967.1 0 225 11,439 -12.58 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,730 45,939.5 68,586 40,000 25 % 50,000

วัสดุอื่น 11,315.35 7,265.3 4,387 10,000 50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 186,527.95 321,866.3 216,505.78 266,439 275,000

รวมงบดําเนินงาน 295,567.95 343,946.3 357,119.31 476,439 575,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเปิดทึกสูง 0 13,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อ เทปวัดระยะไฟเบอร์
ใยแก้ว ความยาว 50 เมตร จํานวน 3 
ม้วน
-เนื้อเทปผลิตจากไฟเบอร์ใยแก้ว
-ความยาว 50 เมตร   หนา  0.5  
มิลลิเมตร  กว้าง  13  มิลลิเมตร
-ด้ามจับมีปุ่มยาง ป้องกันการลื่น
-มีหนังสือรับรองจาก การชั่ง ตวง วัด 
กระทรวงพาณิชย์ (ราคาตามท้องตลาด)

10,500 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

(1) นั่งร้านเหล็ก      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็กขนาด 
1219 x 1289 x 1700 มม. จํานวน 
40 ชุด   
นั่งร้าน 1 ชุดประกอบด้วย   
- ขาตั้งขนาด 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    
อุปกรณ์คํ้ายันประกอบด้วย จํานวน 10 
ชุด    
- คํ้ายันท่อเหล็กกลมขนาด 48 มม.ยาว 
6000 มม.    
- แคมป์รัดท่อ ขนาด 42.7 ถึง 48.6 มม
.    
   (ราคาตามท้องตลาด)

0 0 81,352.1 0 0 % 0

1.แบบหล่อคอนกรีต(Molds) 0 7,000 0 0 0 % 0

3. เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบคาน (Triple  
Beam  Balance) 0 10,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 129,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,500 159,200 81,352.1 0 0

รวมงบลงทุน 10,500 159,200 81,352.1 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. ขยายเขตจําหน่ายนํ้า ถนนสายหนอง
หญ้าม้า - ลําห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้านโคก 0 0 0 0 100 % 550,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:45:15 หน้า : 31/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 1,179,935 -100 % 0

อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค 0 0 0 642,316 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 337,532.3 0 999,308.1 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 337,532.3 0 999,308.1 1,822,251 550,000

รวมงบเงินอุดหนุน 337,532.3 0 999,308.1 1,822,251 550,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 643,600.25 503,146.3 1,437,779.51 2,298,690 1,125,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 134,100 136,500 137,984 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
ดูแลสวนสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 168,960

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 168,960 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 134,100 136,500 137,984 168,960 208,960

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,112.8 2,768.9 2,856.9 20,000 400 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 3,956.46 5,421.4 13,943.74 45,000 122.22 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,152 5,785.2 4,170 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 1,540.8 23,225.55 7,597.6 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 19,762.06 37,201.05 28,568.24 115,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 153,862.06 173,701.05 166,552.24 283,960 478,960
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดตัดหญ้า
แบบล้อจักรยานสําหรับสวนสาธารณ
บ้านโคก รายละอียด   
 - เป็นเครื่อวตัดหญ้าแบบเข็น    
 - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยยกว่า 5 แรง
ม้า    
 - ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางของล้อ 
ประมาณ 26 นิ้ว    
 - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 
นิ้ว    
 - ความจุถังนํ้ามันเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 1.50 ลิตร    
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

0 0 11,500 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 
เครื่อง 0 9,500 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 27 cc
-แรงม้าสูงสุด  ไม่น้อยกว่า 1  แรงม้า
-เครื่องยนต์ 2  จังหวะ
-ขนาดความยาวใบตัดไม่น้อยกว่า  15  
นิ้้ว
(ราคาตามท้องตลาด)

36,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 9,500 11,500 0 0

รวมงบลงทุน 36,000 9,500 11,500 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 189,862.06 183,201.05 178,052.24 283,960 478,960
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 75,268 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,094,800 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 506,880

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษา
ความสะอาดถนนในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 337,920

ค่าใช้จ่ายโครงการลอกท่อระบายนํ้า ราง
ระบายนํ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมธนาคารขยะ
มูลฝอย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,580 24,862 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,580 24,862 75,268 1,144,800 1,194,800

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 102,246 68,825 99,795 100,000 100 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 350 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,900 64,340 88,100.85 110,000 0 % 110,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 11,745 6,352.6 10,414.4 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 171,891 139,517.6 198,660.25 250,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 182,471 164,379.6 273,928.25 1,394,800 1,574,800
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1  เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก 0 13,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 0 35,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,760 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 49,760 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 182,471 214,139.6 273,928.25 1,394,800 1,574,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,074,513.11 2,429,936.65 3,881,357 7,236,885 10,493,184

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,970 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 300,567 862,802.5 247,835 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สุขภาพ
แข็งแรง 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี การพนัน การขยายตัว
ธุรกิจทางเพศ ยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น
เยาวชน และการสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สุขภาพ
แข็งแรง 0 0 0 0 100 % 40,000
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โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิต
ใจของปวงชน  ชาวไทยทั้งชาติ 

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิต
ใจของปวงชน ชาวไทยทั้งชาติ

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 0 0 0 15,000 -100 % 0

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

โครงการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปฏิบัติการพลังงานแผ่นเพื่อเอา
ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการประชาธิปไตย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และครอบครัว

0 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมของกลุ่ม
อบรมอาชีพ 0 0 0 170,000 0 % 170,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผล
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการสร้างวินัยจราจรเพื่อลด
อุบัติเหตุ 0 0 0 80,000 -50 % 40,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินินาถ

0 0 0 0 100 % 150,000
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินินาถ

0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 326,537 862,802.5 247,835 860,000 770,000

รวมงบดําเนินงาน 326,537 862,802.5 247,835 860,000 770,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน อําเภอโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 155,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 0 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 125,000 160,000 120,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 125,000 160,000 120,000 215,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 125,000 160,000 120,000 215,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 451,537 1,022,802.5 367,835 1,075,000 770,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 451,537 1,022,802.5 367,835 1,075,000 770,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 110,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 110,000 0
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 70,000 32,500 99,200 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 70,000 32,500 99,200 0 110,000

รวมงบดําเนินงาน 70,000 32,500 99,200 0 110,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 70,000 32,500 99,200 0 110,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 433,138 531,448 617,251 680,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการประเพณีสงกรานต์กิจกรรมรด
นํ้าขอพรผู้สูงอายุ  ประจําปี  2563 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้
กับเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียน
พรรษา ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 433,138 531,448 617,251 680,000 680,000

รวมงบดําเนินงาน 433,138 531,448 617,251 680,000 680,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 114,000 49,000 35,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 114,000 49,000 35,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 114,000 49,000 35,000 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 547,138 580,448 652,251 680,000 680,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 617,138 612,948 751,451 790,000 790,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 7,687.64 5,600.37 4,918.06 10,000 0 % 10,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 15,190.47 8,611.47 13,493.51 10,000 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,878.11 14,211.84 18,411.57 20,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 22,878.11 14,211.84 18,411.57 20,000 30,000

รวมงานตลาดสด 22,878.11 14,211.84 18,411.57 20,000 30,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 22,878.11 14,211.84 18,411.57 20,000 30,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,560,273.61 1,560,273.61 1,560,273.61 1,345,910 0 % 1,345,910

ค่าชําระดอกเบี้ย 0 0 0 214,370 0 % 214,370

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 177,322 176,900 154,112 180,000 0 % 180,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 400 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 5,110,000 5,341,800 7,224,000 -19.41 % 5,821,856

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,024,000 1,148,000 1,344,000 -9.17 % 1,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,500 44,000 41,500 60,000 0 % 60,000

สํารองจ่าย 46,046 143,731 0 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 86,940 84,040 137,300 0 0 % 0

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาล 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0 0 0 46,900 -4.9 % 44,600

เงินค่าสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านโคก 0 0 0 93,000 0 % 93,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 486,000 523,260 551,940 534,400 7.37 % 573,780

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 293,590 0 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 2,686,671.61 8,666,204.61 8,934,925.61 11,294,580 9,836,316

รวมงบกลาง 2,686,671.61 8,666,204.61 8,934,925.61 11,294,580 9,836,316

รวมงบกลาง 2,686,671.61 8,666,204.61 8,934,925.61 11,294,580 9,836,316

รวมแผนงานงบกลาง 2,686,671.61 8,666,204.61 8,934,925.61 11,294,580 9,836,316

รวมทุกแผนงาน 22,638,123.11 30,484,700.69 30,761,959.06 41,420,000 45,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านโคก
อําเภอ โคกโพธิ์ไชย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,694,920 บาท

งบบุคลากร รวม 7,564,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

    1. ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก   
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี
        ตําบลบ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,600.-บาท  
        ตั้งจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน 
                                                         จํานวน  331,200.-บาท

    2. ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
        ตําบลบ้านโคก  จํานวน  2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180.-บาท 
        ตั้งจ่ายไว้ จํานวน  12 เดือน
                                                        จํานวน 364,320.-บาท

        โดยถือจ่ายตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ตามหนังสือ ที่ มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
    1. ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
        นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 1อัตรา อัตราเดือนละ
        4,000.-บาท  ตั้งจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน
                                                                 จํานวน 48,000.-บาท

    2. ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก 
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
        รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  2 อัตรา อัตราเดือนละ 
        3,000.-บาท  ตั้งจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน 
                                                                 จํานวน 72,000.-บาท

        โดยถือจ่ายตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ตามหนังสือ ที่ มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
    1. ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง
        นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ
        4,000.-บาท  ตั้งจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน
                                                             จํานวน 48,000.-บาท

    2. ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก 
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
        เทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ
         3,000.-บาท  ตั้งจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน
                                                            จํานวน 72,000.-บาท

        โดยถือจ่ายตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ตามหนังสือ ที่ มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

 1.ตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก
     (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,660.-บาท ตั้ง
จ่ายไว้ จํานวน  12 เดือน  
                                                                จํานวน115,920.-บาท

 2. ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านโคก 
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,900.-บาท ตั้ง
จ่ายไว้ จํานวน  12 เดือน   
                                                                จํานวน 82,800.-บาท

        โดยถือจ่ายตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ตามหนังสือ ที่ มท
 0809.7/ว1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
    1. ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก 
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180.-บาท ตั้ง
จ่ายไว้  จํานวน  12 เดือน 
                                                                จํานวน 182,160.-บาท

   2. ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก 
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 12,420.-บาท ตั้ง
จ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
                                                                จํานวน 149,040.-บาท

    3. ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านโคก 
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 10 อัตรา  อัตราเดือนละ 9,660.-บาท ตั้ง
จ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน   
                                                               จํานวน 1,159,200.-บาท
        โดยถือจ่ายตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,940,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,322,200 บาท

    1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล จํานวน 597,960.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุง
        เงินเดือนประจําปี  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  
        อัตราเดือนละ 49,830.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน  

    2. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล    จํานวน  416,880.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง
        เงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา 
        อัตราเดือนละ 34,740.-บาท  เป็นอัตราว่าง ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า
        ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

    3. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  416,880.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 
        อัตรา  อัตราเดือนละ 34,740.-บาท  เป็นอัตราว่าง ตั้งประมาณ
        การสูง-ตํ่า ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
 
    4. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จํานวน  396,000.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จํานวน 1
         อัตรา  อัตราเดือนละ 33,000.- บาท   จํานวน  12  เดือน  

    5.ตําแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ     
จํานวน 323,760.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จํานวน 1
        อัตรา อัตราเดือนละ 26,980.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

    6. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน  248,280.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  
        อัตราเดือนละ 20,690.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

    7. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  จํานวน  329,880.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  
        อัตราเดือนละ 27,490.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

    8. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  284,520.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1
        อัตรา  อัตราเดือนละ 23,710.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน 

    9. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จํานวน 308,040.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
        เดือนประจําปี  ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
        อัตราเดือนละ 25,670.-บาท จ่ายไว้จํานวน 12  เดือน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
    1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล จํานวน  84,000.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
        ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.-บาท 
        ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน  

    2.ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาลตําบล  จํานวน 84,000.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
        ตําแหน่งปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.-บาท
        ตั้งจ่ายไว้   จํานวน  12 เดือน  

    3. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล  จํานวน  42,000.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
        รองปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500.- บาท 
        เป็นอัตราว่าง  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน  

    4. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  42,000.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
        หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
        3,500.- บาท เป็นอัตราว่าง  ตั้งจ่ายไว้จํานวน   12  เดือน  

    5. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จํานวน  18,000.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ
        1,500.- บาท  จ่ายไว้จํานวน  12  เดือน  
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 490,320 บาท
    1. ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  275,760.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1
        อัตรา อัตราเดือนละ 22,980.-  บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

    2. ตําแหน่ง ภารโรง  จํานวน  214,560.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
        อัตราเดือนละ 17,880.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 809,760 บาท
    1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จํานวน  219,240.-บาท 
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์ฯ จํานวน 1
            อัตรา อัตราเดือนละ 18,270.-บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

    2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุุคคล   จํานวน  162,600.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุุคคล
            จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 13,550.- บาท เป็นอัตราว่าง 
            ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า  ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

    3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 135,480.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
            จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 11,290.- บาท เป็นอัตราว่าง 
            ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า  ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

    4. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  จํานวน 170,640.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
            จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 14,220.-บาท  ตั้งจ่ายไว้
            จํานวน  12  เดือน

    5. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) จํานวน 121,800.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง
            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
            จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 10,150.- บาท เป็นอัตราว่าง 
            ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า  ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
    1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 24,000.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว
            พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
            อัตราเดือนละ 2,000.- บาท เป็นอัตราว่าง ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า
            ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

    2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) จํานวน 24,000.-  บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว
            พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
            อัตราเดือนละ 2,000.- บาท เป็นอัตราว่าง ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า
            ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,962,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ให้
กับพนักงาน ลูกจ้างฯ ตามสิทธิที่พึงได้รับ 
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมของคณะ
กรรมการประจําสภา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
        เทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อันเป็นเหตุ
        สําคัญเร่งด่วนตามคําสั่งที่ได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่พึงได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่พึงได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 1,736,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเข้าปกหนังสือ จํานวน 8,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาทํา
วารสาร,โฆษณาเผยแพร่ข่าวสารตามสื่อต่างๆ  และค่าปรับปรุงเว็บไซต์
ของเทศบาลตําบลบ้านโคก

ค่าจ้างเหมาบริการบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่่อจ่ายเป็นเงินค่า บอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เช่น วารสาร จุลสาร,หนังสือพิมพ์,ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานด้านดูแลศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 108,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ให้สะอาดเป็นระบบ ทั้ง
การเพาะเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก  สมุนไพร และช่วยปฏิบัติงานอื่นๆเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานด้านประชาสัมพันธ์ จํานวน 108,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ลงระบบ
สารสนเทศ และช่วยปฏิบัติงานอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นฯลฯ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตักสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลสําหรับ
สํานักงานและสวนสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านโคก
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองคณะ
บุคคลที่ตรวจเยี่ยมราชการหรือมาดูงาน 
                                                                จํานวน 20,000.-บาท

    - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ลักษณะการประชุมระหว่างหน่วยงานอื่น,หน่วยงานภาค
รัฐ,อปท.รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร
                                                                  จํานวน 40,000.-บาท

   

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป้นเงินค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆ 
        ถ้ามิได้ตามทันทีค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง
        ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทํามาหาได้

ค่าใช้จ่ายของขวัญ ของรางวัล จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ
        เงินรางวัลในการจัดกิจกรรมและพิธีเปิดงานของส่วนราชการอื่น
        ตามความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 307,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
        ราชการ หรือเข้ารับการสัมมนาตามระเบียบที่างราชการกําหนด 
        เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
        ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร,พนักงาน
        เทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น ตามหนังสือ ที่ ขก 0023.5/ว 19448 ลงวันที่ี 16 กรกฏาคม 2561

โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ประจําปี พ.ศ.2563

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 300,000 บาท

         (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ 
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 250,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินในการฝึกอบรมและสัมมนา
พัฒนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน ลูกจ้างฯ ของเทศบาลเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือช่อมแซม
ครุภัฑฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัด,กรรไกร,เก้าอี้
พลาสติก,แปรงลบกระดาน,ตรายาง,กระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร, และ
อื่นๆ ที่จําเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่นไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้าเครื่อง,วัดกระแส
ไฟฟ้า,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า,ฟิวส์,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า,หลอดไฟ,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,และอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวต่างๆที่จําเป็น เช่น หม้อ,กระทะ,ถาด,แก้วนํ้า,จานรอง,ถ้วยชาม,ช้อน
ส้อม,กระติกนํ้าร้อน,ถังแก๊ส,หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,ผงซักฟอก,สบู่,นํ้ายาดับ
กลิ่น,แปรง,ผ้าปูโต๊ะ,ไม้กรวด,และอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ,ค้อน,คีม,ซะแลง,จอบ,สิ่ว,เลื่อย,นํ้ามันทาไม้,สีปูนซีเมนต์,ทราย,อิฐ
หรือซีเมนต์,บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ยางนอก,ยางใน,รถจักรยานยนต์ และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 110,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม,นํ้ามันเชื้อเพลิง,นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันก๊าด,นํ้ามัน
เบนซิล, นํ้ามันเตา,นํ้ามันจารบี,นํ้ามันเครื่อง,ถ่าน,ก๊าส และอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เช่น เคียว,สปริงเกลอร์,จอบหมุน,จาบพรวน,ผานไถ,กระทะ,คราด
ซี่พรวนดินระหว่างแถว,เครื่องดักแมลง,กระชัง,ปุ๋ย,ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช,อาหารสัตว์,พืชและสัตว์,พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า,นํ้าเชื้อเพาะสัตว์
วัสดุเพาะชําและอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง,เล่นกล้อง,แบตเตอรี่กล้อง,กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, แถบบันทึกเสียง,รูปสีขาวดําล้างอัด
ขยาย และอื่นๆ ที่จําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,เทปบันทึกข้อมูล,หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์เลเซอร์,หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด,แผ่นกรองแสง,กระดาษ
ต่อเนื่อง,สายเคเบิล เมนบอร์ด,เมาส์,คีย์บอร์ด,เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์และอื่นๆที่จําเป็น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 482,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในสํานักงาน
อาคารต่างๆ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้นํ้าประปาของเทศบาล
ตําบลบ้านโคก

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 27,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์สํานักงานของ
เทศบาลตําบลบ้านโคก

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไป
รณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปษณียากร และอื่นๆที่จําเป็น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าคู่สายระบบอินเตอร์
เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 868,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 868,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้จัดเลี้ยง จํานวน 90,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง ขาชุบโคร
เมี่ยม พนักพิงเหลี่ยม บุหนัง PVC จํานวน 100 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว ขาโครเมี่
ยม  หนาไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 150 x 75
 เซนติเมตร จํานวน 20 ตัว  
(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จํานวน 100,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง ห้องประชุม
เทศบาลตําบลบ้านโคก อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ครบชุด พร้อมติดตั้ง (ราคา
ตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอโปรเจคเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจค
เตอร์ ระบบ XGA 3200 LED เลเซอร์, จอโปรเจคเตอร์ มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ครบ
ชุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อติดตั้งในห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านโคก (ราคา
ตามท้องตลาด)

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 500,000 บาท
   (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด
กว้าง 9.90 เมตร สูง 6.42 เมตร พร้อมติดตั้งกรอบรูปไฟเบอร์กลาส
 (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด)
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โทรทัศน์ LED จํานวน 28,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศันท์ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ครบชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อติด
ตั้งภายในห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านโคก (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
 ชุด  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนน้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Inrerface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจําปี 
พ.ศ.2563

จํานวน 50,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอโคกโพธิ์
ไชย ตามหนังสือ ที่ ขก 2218/1495  ลว. 13 มิถุนายน 2562  "โครงการ
จัดงานประเพณีสรงนํ้าพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจําปี พ.ศ.2563"   
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานเทศกาลไหม และประเพณี
ผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562

จํานวน 35,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอโคกโพธิ์
ไชย ตามหนังสือ ที่ ขก 2218/1495 ลว. 13 มิถุนายน 2562  "โครงการ
ส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานเทศกาลไหม และประเพณีผูก
เสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562"

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 25,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอโคกโพธิ์
ไชย ตามหนังสือ ที่ ขก 2218/1495 ลว. 13 มิถุนายน 2562 “โครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ
.2563”

อุดหนุนโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศป.ปส
.อ.โคกโพธิ์ไชย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 60,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอโคกโพธิ์
ไชย ตามหนังสือ ที่ ขก 2218/1495 ลว. 13 มิถุนายน 2562   “โครงการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศป.ปส.อ.โคกโพธิ์
ไชย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

อุดหนุนที่ทําการปกครอง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน “โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2563”  ตาม
หนังสือ ศาลากลางจังหวัด ที่ ขก 0017.2(ศอ.ปส.จ.ขก.)/ว14481  
ลว. 5 มิถุนายน 2562

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย จํานวน 50,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน “โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2563”

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 50,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน “โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563”  ตามหนังสือ ที่ ลช.ขก.ว319/2562  ลว. 8 กรกฎาคม 2562

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการ
พัฒนาผู้นําชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตาม
หนังสือ มท 0891.4/ว856 ลว 12 มีนาคม 2553
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,985,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,485,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,485,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 955,080 บาท

    1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  จํานวน 296,760.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง
        เงินเดือนประะจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
        จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 24,730.-บาท ตั้งจ่ายไว้
        จํานวน 12  เดือน

    2.ตําแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 329,160.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง
        เงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
        จํานวน  1 อัตรา ๆ  เดือนละ  27,430.-บาท เป็นอัตราว่าง 
        ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

    3. ตําแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน 329,160.-
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง
         เงินเดือนประจําปี  ตําแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
        จํานวน  1 อัตรา ๆ เดือนละ 27,430.-บาท เป็นอัตราว่าง 
        ตั้งประมาณการสูง-ตํ่า  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 516,360 บาท
    1. ตําแหน่ง ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี จํานวน 160,920.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงิน
          ปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
          พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
         13,410.-บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

    2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน 191,160.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงิน
         ปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
         พนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 15,930.-บาท 
         ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12 เดือน

    3 .ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 164,280.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงิน
        ปรับปรุง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
        พนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 13,690.-บาท
         ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,400 บาท
    1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 7,200.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว
         พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี  
         จํานวน  1 อัตรา ๆ เดือนละ 600.-บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  
         12   เดือน

    2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 7,200.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว
        พนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
        จํานวน  1 อัตราๆ เดือนละ 600.-บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  
        12   เดือน

งบดําเนินงาน รวม 633,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

    1.เงินค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จํานวน  90,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ
        จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

    2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น
        เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล
        สามัญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
        ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
     เวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
    ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
    สามัญ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
    พนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 313,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่        
     และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานด้านธุระการ
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
        ภายยนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง และช่วยปฏิบัติงาน
        อื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:45:43 หน้า : 14/45



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 90,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเดินทางไปราชการในราช
     อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน
     ในการเข้ารับการอบรมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
     ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น สําหรับพนักงาน
     เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
    จ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูล
        แผนที่ภาษี พร้อมสํารวจภาคสนาม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
        และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
       ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,
       โต๊ะ - เก้าอี้, รถจักรยานยนต์,และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

  (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่นกระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ ดินสอไม้
บรรทัด กระดาษไข กระดาษคาร์บอน ตัวเย็บ ลูกเย็บ กรรไกร ตัว
หนีบ ลวดเสียบ แบบพิมพ์ แบบฟอร์มต่างๆ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
        ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่นปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
        หลอดไฟฟ้า  และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
    ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ เช่น กระติกนํ้าร้อน แก้ว จานรอง ถ้วยชาม   
    ซ้อนซ้อม หม้อหุงข้าว ผงซักฟอก สบูก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาถูพื้น 
    นํ้ายาเช็ดกระจก แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด  และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
    ขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์ และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
    หล่อลื่น   เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจารบี 
    นํ้ามันเครื่อง และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
        เผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี 
        หรือขาวดําที่ได้รับจากการล้างอัดขยาย และอื่นๆ 
        ที่จําเป็น ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
        เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
        แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
        พิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
        เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์และอื่นๆ ที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
    ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 863,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 863,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน จํานวน 13,600 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด
    มี(มอก.) ผลิตจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 0.7  มม. 
    มีโครงสร้างแข็งแรง  จํานวน  2  ตู้  ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์นั่งส่วนกลาง จํานวน 850,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 
        ปริมมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์
        สูงสุดไม่ตํ่ากวํ่า 65 กิโลวัตต์  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  
        เครื่องยนต์เบนซิน  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ 
        และอุปกรณ์ มาตราฐานจากโรงงาน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
        ธันวาคม 2561)
 
       
            
        
             

งบรายจ่ายอื่น รวม 3,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 3,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 630,080 บาท
งบบุคลากร รวม 580,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 248,280 บาท

     1.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน  248,280.- บาท 
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 20,690.- บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12
  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 322,200 บาท
    1. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  161,160.-  บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 13,430.-  บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

     2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
จํานวน  161,040.-  บาท  
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 13,420.-  บาท  ตั้งจ่ายไว้
จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,600 บาท
     1. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  4,800.-  บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
400.-  บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

     2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 4,800.-  บาท 
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 400.- บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
เทศบาล เช่น อปพร. ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอัดนํ้ายาดับเพลิงเคมี จํานวน 30,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการอัดนํ้ายาดับ
เพลิงเคมี

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย อาหารว่าง นํ้าแข็ง นํ้าดื่ม และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถานประกอบการ ประจําปี 2563 จํานวน 15,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าฝึกซ้อมแผนดับเพลิงใน
สถานประกอบการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นที่ที่จําเป็น ฯลฯ 
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โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถานศึกษา  ประจําปี 2563 จํานวน 15,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
ในสถานศึกษา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงาน
ป้องกันฯ

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุพาหนะและขน
ส่งเช่น ไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน, คีมล็อค,
กระจกโค้งมน, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวย
จราจร, ยางรถยนต์, นํ้ามันเบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล์, ฟิล์มกรอง
แสง, และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม,นํ้ามันเชื้อเพลิง,นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันก๊าด,นํ้ามัน
เบนซิล,นํามันเตา,นํ้ามันจารบี,นํ้ามันเครื่อง,ถ่าน,ก๊าส และอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย
เช่น เครื่องแบบ,เสื้อ กางเกง ผ้า,เครื่องหมายยศและสังกัด, ถุง
เท้า, รองเท้า, เข็มขัด, หมวก, ผ้าผูกคอ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ
อื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง, สายส่งนํ้า, สายดูด
นํ้า, ข้อต่อ เข็มขัด, ถังดับเพลิงนํ้ายาโฟม และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 565,560 บาท

งบบุคลากร รวม 517,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,680 บาท

     ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา จํานวน  253,680.- บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงิน  ปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ  21,140.-บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,880 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 263,880.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุง  ค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1
 อัตรา   อัตราเดือนละ 21,990.-บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่พึงได้รับ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,337,240 บาท
งบบุคลากร รวม 452,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 452,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,240 บาท

     ตําแหน่ง ครู(คศ.1)  จํานวน  291,240.- บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่งครู จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 24,270.-บาท ตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,160 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 161,160.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 13,430.-บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 763,440 บาท
ค่าใช้สอย รวม 202,040 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 10,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้เหมาะสมตามวัย                

โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
วางแผนร่วมกับศูนย์ให้เกิดความพร้อม 

โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครู/ครูผู้ดูแลเด็ก

โครงการแปรงฟันถูกวิธี สุขภาพดีถ้วนหน้า จํานวน 10,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ เพื่อส่ง
เสริมให้เด็กรู้หลักและแปรงฟันให้ถูกวิธีปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
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โครงการวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
   (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่ง
ชาติ ประจําปี 2563  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ของ
ขวัญ นิทรรศการ ฯลฯ                                 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า วิทยากร ค่าเหมารถ และ
อื่นๆที่จําเป็น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่
จริง และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลในด้านการเรียนรู้
แก่เด็ก

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล โดยยึดหลังเศรฐกิจพอเพียงโดยการบูรณาการ ในการ
จัดการเรียนการสอน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเพิ่มสมรรถณะของครู ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

โครงการสนับสนุนค่าพาหนะจ้างเหมา จํานวน 300 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมารถส่งเด็กไปสถาน
พยาบาล    

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
  ตําบลบ้านโคก

จํานวน 61,740 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านโคก

ค่าวัสดุ รวม 561,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 561,400 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัย ศพด.เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6
 พิจารณา คนละ 7.37 บาท 
 จํานวน 260 วัน รวมจํานวน 3 สถานศึกษา ตามหนังสือที่ มท. 0816.2
/ว3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 แยกได้ดังนี้

     1.โรงเรียนบ้านโสกนาดี         จํานวน  207,285.- บาท
     2.โรงเรียนชุมชนบ้านโคก      จํานวน  329,970.- บาท
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ           จํานวน    24,145.- บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,121,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,121,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล ป.1 - ป.6 จํานวน 1,121,400 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่ออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ป.1-ป.6 สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) อัตรามือ
ละ 20.-บาท ต่อคน จํานวน 200 วันทําการ รวม 2 สถานศึกษา ตาม
หนังสือที่ มท. 0816.2/ว3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 

     1.โรงเรียนบ้านโสกนาดี          จํานวน  432,600.- บาท
     2.โรงเรียนชุมชนบ้านโคก       จํานวน   688,800.- บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,868,180 บาท

งบบุคลากร รวม 2,282,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,282,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,120 บาท

     1.ตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข    จํานวน  317,520.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข จํานวน 1อัตรา อัตราเดือน
ละ 26,460.-บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

     2.ตําแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน ชํานาญงาน 
จํานวน 329,160.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ  27,430.-บาท เป็นอัตราว่าง ตั้งประมาณการ
สูง-ตํ่า ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

     3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน จํานวน 313,440.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 26,120.-บาท  ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข     จํานวน  42,000.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุข  จํานวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท ตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,136,160 บาท
   1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ)(ทักษะ) 
จํานวน 121,800.-บาท 
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 10,150.-บาท   ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

   2. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ(ภารกิจ)(ทักษะ)  
จํานวน150,360.-บาท 
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 12,530.-บาท   ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

   3.ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป)   จํานวน 540,000.-บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 5 อัตรา อัตรา
เดือนละ   9,000.- บาท   ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

   4.ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  324,000.-บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา อัตรา
เดือนละ  9,000.- บาท   ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
  1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ)(ทักษะ) 
จํานวน 24,000.- บาท 
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง 
ตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 2,000.- บาท
ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

   2. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ(ภารกิจ)(ทักษะ) 
จํานวน 24,000.- บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 2,000
.- บาท
ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

   3. ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน 36,000.- บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง 
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา อัตราละ 1,000.- บาท
ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

    4. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) จํานวน 60,000.- บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา อัตราละ 1,000
.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,427,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกผู้
มาปฏิบัติงานให้กับเทศบาลฯตามระเบียบกําหนด เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นกรณี
พิเศษเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงาน ลูกจ้างฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
        (คําชี้แจ้งงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่พึงได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่พึงได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 987,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์หรือจ้างเหมาจัดทําโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ
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ค่าแจ้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 456,300 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานการงานแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด มท.0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553

โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณศาสตร
ราจารย์ด.ร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัคคราชกุมารี

จํานวน 18,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณศาสตรราจารย์ด.ร
.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัคคราชกุมารี

จํานวน 3,600 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ในการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโดยทําการ
สํารวจ 2 ครั้งต่อปี (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

      (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าที่เบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

โครงการกําจัดวัชพืชบริเวณลําห้วยกอย หมู่ที่ ๒ บ้านโสกนาดี จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชบริเวณ
ลําห้วยกอย หมู่ที่ ๒ บ้านโสกนาดี ในเขตเทศบาลตําบลบ้านโคก 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันมิให้
เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่                                

โครงการจัดเข้าค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน และสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First 
Responder:FR) เทศบาลตําบลบ้านโคก

จํานวน 100,000 บาท

   (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน
ลูกจ้างในเทศบาล อปพร. อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
โคก

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนห่างไกลเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เยาวชนและเด็กนักเรียน ในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์นํ้าในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ อบรมให้
ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นําชุมชน สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
นํ้าในชุมชน
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โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผุ้ประกอบการ จํานวน 20,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบ
การ แกนนํา ผู้นําชุมชน อย.น้อยให้มีความรู้ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และมีความสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนผู้นําชุมชน อสม. ในเขตเทศบาล 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
(คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
หรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นต้น   

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ เช่น ปากกา ดินสอกระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆเป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างงาน
ต่างๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดซื้อทรายอะเบท สาร
เคมีกําจัดพาหะนําโรค ยาฆ่าเชื้อโรคเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา กระถาง พันธุ์สัตว์ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้นริมถนนสายสําคัญใน
เขตเทศบาล เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ
เนื่อง สายเคเบิ้ล เมนบอร์ด เครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนน้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Inrerface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท
         (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  จํานวน 1 ชุด
         - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner  
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
         - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ? 1,200 dpi
         - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
         - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 ? 600 dpi
        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
        - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
        - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
         (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่
บ้าน จัดทําโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 614,080 บาท

งบบุคลากร รวม 544,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 544,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

     ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน  376,080.-  บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 31,340.-  บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 144,000.- บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 12,200.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 24,000.- บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 1,200.- บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพือคืน
ความสุขให้ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการสงเคราะห์ครอบ
ครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพือคืนความสุขให้ประชาชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,314,424 บาท

งบบุคลากร รวม 1,860,424 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,860,424 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,431,100 บาท

1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น  จํานวน   458,940.-บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
     เดือนประจําปี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา 
     อัตราเงินเดือน ๆ ละ 37,410.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนและเงิน
      ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  10,020.-บาท 
     
2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น  จํานวน 393,480.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
     เดือนประจําปี ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา จํานวน 1 อัตรา 
     อัตร าเงินเดือนๆ ละ 29,680.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนและเงิน
      ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  13,320   บาท      
3. ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน  จํานวน  355,020.-บาท 
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
      เดือนประจําปี ตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงาน   จํานวน 1 อัตรา
      อัตราเงินเดือนๆ ละ  28,880.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนและเงิน
      ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 8,460.-  บาท      
     
4. ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  จํานวน  254,340.-บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
     เดือนประจําปี ตําแหน่งนายช่างเขียนแบบปฎิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
     อัตราเงินเดือนๆ ละ 20,690.-บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนและเงิน
     ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 6,060.-  บาท      
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,640 บาท
    เงินรายจ่ายพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)     
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ
         นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ  2,720.- บาท
         ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
    1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น  จํานวน  42,000.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
        ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ
         3,500 บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
 
    2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น  จํานวน  18,000.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
        หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
        1,500 บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 336,684 บาท
    1. ตําแหน่ง ช่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า           จํานวน 172,500.-บาท
        (คําชั้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ  ตําแหน่งช่างเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 13,690.-บาท  ตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน 12 เดือน     
     
    2.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์กระเช้า)
จํานวน 164,184.-บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถ
ยนต์กระเช้า) จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ   13,682.-บาท ตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน  12 เดือน     

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  (เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ปประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
        นอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
        จ้างตามภารกิจ  ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
        ความจําเป็นเร่งด่วน และให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
        งานนอกเวลาราชการได้ตามระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่่ จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าการจ้างเหมาค่าโฆษณาและ
        เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
        สิ่งพิมพ์ต่างๆ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 50,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ     
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ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค บริโภค จํานวน 10,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
        คุณภาพนํ้าอุปโภค - บริโภค ทั้ง 6 ชุมชน ตามการประเมิน
        ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านนํ้าเพื่อการ
        อุปโภคบริโภค     

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จําเป็น
        ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
        ยางลบ คลิป กาว แฟ้มแบบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
        เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์
        สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
        สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาท์ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 5,244,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จํานวน 15,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
         Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED    จํานวน 1 เครื่อง
        คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
      - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner
         ภายในเครื่องเดียวกัน      
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
      - ความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
         หน้าต่อนาที(ppm)     
      - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 
        หน้าต่อนาที (ppm)     
      - มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
      - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
      - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
      - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
        ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
         10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
         สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  
        (IEEE 802.11b, g, n) ได้
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ 
        A4, Letter, Legal และ Custom     
      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ฉบับเดือน มีนาคม 2562     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,229,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างประตู ทางเข้า- ออก ป้ายชื่อ และพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนา
      เด็กเล็กเทศบาล หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

จํานวน 205,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประตูทาง
เข้า-ออก ป้ายชื่อและพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรายละเอียดดังนี้ 
     - ก่อสร้างประตูกว้าง 2.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จํานวน 2 ประตู  
      - ก่อสร้างป้ายศูนย์เด็กเล็ก กว้าง 2.50 เมตร สูง 1.50
 เมตร จํานวน 1 ป้าย     
      -ก่อสร้างพื้นคอนกรีต กว้าง 8.70 เมตร ยาว 21.10 เมตร หนา 0.10
 เมตร     
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนสุขาภิบาล 7 (ด้านทิศเหนือ) 
      หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

จํานวน 89,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า
        ถนนสุขาภิบาล 7 (ด้านทิศเหนือ) กว้าง 0.30 เมตร  
        ยาว 40 เมตร  หนา 0.10 เมตร พร้อมฝารางระบายนํ้า   
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 37 
        ลําดับที่ 31 

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสุขาภิบาล 15 (ด้านทิศตะวันตก) 
   หมู่ที่ 2  บ้านโสกนาดี

จํานวน 1,510,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า 
        ถนนสุขาภิบาล 15 (ด้านทิศตะวันตก) กว้าง 0.60 เมตร  
        ยาว 353 เมตร  หนา 0.12 เมตร พร้อมฝารางระบายนํ้า 
        และก่อสร้างบ่อพักนํ้า ขนาด 0.80x0.80  เมตร จํานวน 3 บ่อ  
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 31 
        ลําดับที่ 18 

ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) จํานวน 50,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปปรับ
        ราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22
 สิงหาคม 2532 
       - เป็นตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
         0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561     

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกทางหลวงชนบท ขก 3037 - 
     บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

จํานวน 59,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
        ถนนแยกทาง  หลวงชนบท ขก 3037 - บ้านเลขที่ 318 
        กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 
        หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.5 ตารางมตร  
        พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ 
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 40 
        ลําดับที่ 38 
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-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกสุขาภิบาล 14 (ต่อความยาวเดิม) 
    หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

จํานวน 124,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
        ถนนแยกสุขาภิบาล 14 (ต่อความยาวเดิม) จากบ้านเลขที่ 46
        ถึง  บ้านเลขที่ 202  กว้าง 4 เมตร  ยาว 75 เมตร  
        หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางมตร 
        พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ 
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 34 
        ลําดับที่ 26 

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยกทางหลวง อบจ.4104  ซอย 1 
  หมู่ที่ 2  บ้านโสกนาดี

จํานวน 83,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
        ถนนแยกทางหลวง อบจ.4104 ซอย1 กว้าง 3 เมตร 
        ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 
        ตารางมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่  
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 31 
        ลําดับที่ 16 

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนลําห้วยบ่าตอนบน ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านโคก จํานวน 211,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
        ถนนลําห้วยบ่าตอนบน ซอย 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร
        หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381ตารางมตร 
        พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่  
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 30 
        ลําดับที่ 14 

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนลําห้วยบ่าตอนบน(ต่อความยาวเดิม) 
    หมู่ที่ 3 บ้านโคก

จํานวน 258,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ลําห้วยบ่า
        ตอนบน(ต่อความยาวเดิม) กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร 
        หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร 
        พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  ตามสภาพพื้นที่ 
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 30 
        ลําดับที่ 13 
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-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล 11 ซอย 1 หมู่ที่ 2 
  บ้านโสกนาดี

จํานวน 123,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
        ถนนสุขาภิบาล 11 ซอย 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร
        หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางมตร 
        พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่  
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 30 
        ลําดับที่ 14 

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอยเทศบาล 18 (ด้านทิศใต้) 
  หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

จํานวน 257,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า 
        ซอยเทศบาล 18 (ด้านทิศใต้) จากบ้านเลขที่ 93 ถึง 
        ทางหลวงชนบท 3037   กว้าง 0.30 เมตร ยาว 118 เมตร 
        หนา 0.10 เมตร  พร้อมฝารางระบายนํ้า  
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 42 
        ลําดับที่ 45 

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอยหน้าบ้านเลขที่ 63 (ด้านทิศตะวันออก)
      หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

จํานวน 30,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า 
        ซอยหน้าบ้านเลขที่ 63 (ด้านทิศตะวันออก) กว้าง 0.30 เมตร
        ยาว 14 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝารางระบายนํ้า
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 37 
        ลําดับที่ 31 

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนชุมชน ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคก จํานวน 65,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า 
        ถนนชุมชน ซอย 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร  
        หนา 0.10 เมตร  พร้อมฝารางระบายนํ้า  
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 44 
        ลําดับที่ 51 

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนแยกทางหลวงชนบท 
  ขก 3037 - บ้านนายาว  (ด้านทิศใต้)  หมู่ที่ 7 บ้านโคก

จํานวน 398,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า 
        ถนนแยกทางหลวงชนบท ขก 3037 - บ้านนายาว 
        (ด้านทิศเหนือ) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 183 เมตร 
        หนา 0.12 เมตร พร้อมฝารางระบายนํ้า 
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 37 
        ลําดับที่ 33 
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-โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนศรีพุทธา(ต่อความยาวเดิม) 
  หมู่ที่ 7 บ้านโคก

จํานวน 74,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า 
        ถนนศรีพุทธา(ต่อความยาวเดิม) กว้าง 0.60 เมตร 
        ยาว 16 เมตร  หนา 0.12 เมตร พร้อมฝารางระบายนํ้า   
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 44 
        ลําดับที่ 48 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายนํ้า ถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 1 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

จํานวน 160,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนพร้อมรางระบาย
นํ้า
         ถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 1 รายละเอียดดังนี้     
       - ปรับปรุงถนนกว้าง 2.60 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
          หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93.6 ตารางเมตร     
       - ก่อสร้างรางระบายนํ้า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 48 เมตร 
          หนา 0.10 เมตร พร้อมฝารางระบายนํ้า     
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)  
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 44 ลําดับ
ที่ 50     

2. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านโคก หมู่ที่ 1 บ้านโคก จํานวน 1,230,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะบ้าน
โคก 
        หมู่ที่ 1 บ้านโคก รายละเอียดดังนี้     
      - ปรับปรุงพื้นที่รองนํ้าพุ สนามตะกร้อ,สนามวอล์เล่ย์บอล 
         ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.03 เมตร พื้นที่ 2,572 ตร.ม.
         และตีเส้นสําหรับทําสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25
 เมตร
         พร้ออุปกรณ์  เสาประตูและตาข่าย จํานวน 1 ชุด    
      - ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร 
         หนา 0.08 เมตร พร้อมตีเส้นสนาม อุปกรณ์เสาและตาข่าย
         จํานวน 1 ชุด     
      - ก่อสร้างสนามตะกร้อ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร 
          หนา 0.08 เมตร พร้อมตีเส้นสนาม  อุปกรณ์เสาและตาข่าย 
          จํานวน 1 ชุด     
       - งานไฟฟ้าแสงสว่างสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ 
           จํานวน 4 จุด     
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)  
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561 -2565) หน้าที่ 27
 ลําดับที่ 9     
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3. โครงการปรับปรุงผิวจาราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขาภิบาล 6 
และ
    สุขาภิบาล 7  หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี และ หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

จํานวน 200,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจาราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขาภิบาล 6 และสุขาภิบาล 7  ดังนี้    
     - ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 6 กว้าง 2.9 เมตร ยาว 94 เมตร
        หนา 0.03 เมตร เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร
  
     - ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 7  รายละเอียดดังนี้      
         - ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 7 กว้าง 2.9 เมตร ยาว 68
 เมตร หนา 0.03 เมตร  เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 249 ตารางเมตร
     
          - ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 7 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 44
 เมตร หนา 0.03 เมตร  เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า119 ตารางเมตร 
    
        (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)  
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 -2565)  หน้าที่ 34 ลําดับ
ที่ 25     

4. โครงการลอกรางระบายนํ้า ถนนทางหลวงชนบท ขก 3037 (ด้านทิศ
ตะวันตก)
     หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

จํานวน 34,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าลอกรางระบายนํ้าข้างถนนทาง
หลวงชนบท ขก 3037(ด้านทิศตะวันตก) จากจุดเริ่มต้นรางระบาย
นํ้า - สถานีบริการนํ้ามัน ยาว 125 เมตร รายละเอียดดังนี้    
        - จากจุดเริ่มต้นรางระบายนํ้า - ร้านเคมีภัณฑ์การเกษตร ยาว 100
 เมตร  ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  เป็นปริมาณงาน 36 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมซ่อมแซมความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทํางาน  
   
        - จากร้านเคมีภัณฑ์การเกษตร - สถานีบริการนํ้ามัน ยาว 25 เมตร
ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร เป็นปริมาณงาน 4.50 ลูกบาศก์
เมตร พ้อมซ่อมแซมความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทํางาน
     
    (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)   
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 -2565)  หน้าที่ 43 ลําดับ
ที่ 47     
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5. โครงการลอกรางระบายนํ้า ถนนสุขาภิบาล 5  หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี จํานวน 45,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าลอกรางระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 5  รายละเอียดดังนี้     
        - ลอกรางระบายนํ้า(ด้านทิศตะวันออก)จากบ้านเลขที่ 53 - บ้านเลข
ที่ 66 ยาว 151 เมตร ตะกอนดิน ลึกเฉลี่ย 0.26 เมตร เป็นปริมาณ
งาน 23.56 ลูกบาศก์เมตร พร้อมซ่อมแซมความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการทํางาน     
       - ลอกรางระบายนํ้า(ด้านทิศตะวันตก)จากบ้านเลขที่ 193 - บ้านเลข
ที่ 105/1 ยาว 145 เมตร ตะกอนดิน ลึกเฉลี่ย 0.27 เมตร  เป็นปริมาณ
งาน 23.50 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมซ่อมแซมความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการทํางาน

         (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด)  
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 -2565)  หน้าที่ 35 ลําดับ
ที่ 28     

6. โครงการลอกรางระบายนํ้าถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย จํานวน 24,000 บาท
   (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าลอกรางระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล  2  รายละเอียดดังนี้     
       - ลอกรางระบายนํ้า(ด้านทิศตะวันออก)จากถนนสุขาภิบาล 14 - ตรง
ข้ามบ้านเลขที่ 8 ความยาว 100 เมตร ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.25
 เมตร  เป็นปริมาณงาน15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมซ่อมแซมความชํารุดเสีย
หายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทํางาน     
       - ลอกรางระบายนํ้า(ด้านทิศตะวันตก)จากถนนสุขาภิบาล 8 - บ้าน
เลขที่  9809 (บ้านเทิดไท้ฯ) ความยาว 64 เมตร ตะกอนดินเฉลี่ย 0.28
 เมตร เป็นปริมาณงาน 11 ลูกบาศก์เมตร พร้อมซ่อมแซม ความชํารุดเสีย
หายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทํางาน
    
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 -2565)  หน้าที่ 36 ลําดับ
ที่ 30     

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และซ่อมแซมงานตามภารกิจถ่าย
โอนต่างๆ     

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

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
สายฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมฟ้า พร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
   (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อไม้ต่างๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน 
เลื่อย เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อต่างๆ ท่อนํ้า
ละอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ในนสายไมล์ เพลา ลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กุญแจเลื่อน กุญแจปากตาย คีมล็อค ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิ
นก๊าส นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าหมวด
วัสดุตามรายการ  เช่น โซ่เลื่อยยนต์ เฟืองเลื่อยยนต์ อุปกรณ์เลื่อย
ยนต์ ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. ขยายเขตจําหน่ายนํ้า ถนนสายหนองหญ้าม้า - ลําห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้าน
โคก

จํานวน 550,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตจําหน่ายนํ้า ถนน
สายหนองหญ้าม้า - ลําห้วยทราย หมู่ที่ 7  บ้านโคก
     
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

งานสวนสาธารณะ รวม 478,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 478,960 บาท

ค่าใช้สอย รวม 208,960 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 168,960 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนไม้ดอก ไม้ประดับ สําหรับสวนสาธารณะเทศบาลตําบลบ้าน
โคก จํานวน 2 แห่ง ตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า 320 บาท     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

    (คําชี้แจงงบประมาณ)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง โอ่ง
นํ้า มีด  ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ไม้ต่างๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน 
เลื่อย เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อต่างๆ ท่อนํ้า
ละอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันก๊าส นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่นใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ ฯลฯ     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,574,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,574,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,194,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 506,880 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล อัตราค่าจ้างขั้น
ตํ่า 320 บาท จํานวน 6 คน

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล จํานวน 337,920 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อรักษาความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล อัตราค่าจ้างขั้น
ตํ่า 320 บาท จํานวน 4 คน

ค่าใช้จ่ายโครงการลอกท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกท่อระบายนํ้าราง
ระบายนํ้าที่อุดตันให้มีการระบายนําที่สะดวก ในเขตเทศบาล 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมธนาคารขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมธนาคารขยะมูล
ฝอย อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน                 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ จํานวน 200,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะตกค้าง
ในบริเวณบ่อทิ้งขยะเทศบาลตําบลบ้านโคก

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ และส่งเสริม
การคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง โอ่งนํ้า มีด ถัง
ขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
       (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กุญแจเลื่อน
กุญแจปากตาย คีมล็อก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 110,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น
จารบี นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าสนํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รองเท้า ถุง
มือ เสื้อ หมวก ผ้าปิดจมูกฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 770,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี การพนัน การขยายตัวธุรกิจทางเพศ ยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นเยาวชน 
และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการแก้ไขปัญหาใน
ด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ
ขยายตัวธุรกิจทางเพศ ยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นเยาวชน และการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน

โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง จํานวน 40,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการค่ายครอบครัว
อบอุ่น สุขภาพแข็งแรง เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ที่จําเป็น

โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหา
กษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน ชาวไทยทั้ง
ชาติ

จํานวน 15,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดโครงการจัด
กิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 15,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ/ระดับท้องถิ่น/ชุมชน/ประชาชน 

โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตั้งจุดตรวจ เช่น เทศกาล
สงกรานต์  เทศบาลปีใหม่  เป็นต้น 
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่ เพื่อให้บริการประชาชน โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ ใน
การบริการด้านพื้นฐาน

โครงการปฏิบัติการพลังงานแผ่นเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการปฏิบัติการ
พลังงานแผ่นเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555

โครงการประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทํา
ความเข้าใจ  เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ให้กับประธานชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง จํานวน 40,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกิจกรรมบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรมฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จํานวน 30,000 บาท
       (คําชี้แจงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ
เช่น เครื่องห่มกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว เป็นต้น

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมของกลุ่มอบรมอาชีพ จํานวน 170,000 บาท
       (คําชี้แจงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าอบรมนอกสถานที่ ค่าศึกษาดูงาน เป็นต้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีเพื่อจัดทําของชําร่วยเพื่อเป็น
สินค้า (OTOP) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี จํานวน 40,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากิจกรรมส่งเสริมความรู้
กฎหมายสําคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาค
รัฐ  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

โครงการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 40,000 บาท
        (คําชี้แจงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดอบรมประชาชน เยาวชน
ให้เกิดความตระหนักมีวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น
อื่นๆ  
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ

จํานวน 150,000 บาท

       (คําชี้แจงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ เช่นโครงการต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เลี้ยงสัตว์ ,ปลูกพืช ,รั้วกินได้ ,ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน จํานวน 110,000 บาท
         (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดโครงการแข่งขัน
กีฬา นักเรียน ประชาชน เช่น ค่ารางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬาค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่ากรรมการ ค่าจัดสถานที่ สนามค่าอุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปี 2563 จํานวน 200,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น การประกวดขบวนต่างๆ การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การจ้างเหมา และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปี 2563 จํานวน 130,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง  ประจําปี 2563  เช่น การประกวดต่างๆ การจัด
งานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  การจ้างเหมา และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ 

โครงการประเพณีสงกรานต์กิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ  ประจําปี  2563 จํานวน 200,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งและจัด
เตรียมสถานที่, รางวัลการประกวดต่างๆ การจ้างเหมาการจัดงานกิจกรรม
รดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 100,000 บาท

        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดโครงการ เพื่อปลูก
จิตสํานึกเด็กและเยาวชนให้ทําความดีไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข และสิ่งเสพ
ติด สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

โครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2563 จํานวน 50,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการหล่อ
เทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่ง
สถานที่, ประดับรถขบวนแห่  ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:45:43 หน้า : 42/45



แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

     (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาลบริเวณ
ตลาดสด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,836,316 บาท

งบกลาง รวม 9,836,316 บาท
งบกลาง รวม 9,836,316 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,345,910 บาท

  1. เงินค่าจ่ายชําระหนี้เงินก้ (เงินต้น) กสท.   จํานวน   77,600.-บาท   
       (คาชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชาระหนี้เงินก้(เงินต้น)ของ
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตามสัญญาเลข
ที่ 1130/137/2555 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555   งวดที่ 7      
        (กู้เพื่อดําเนินการโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ)  
               
  2. เงินค่าจ่ายชาระหนี้เงินก้ (เงินต้น) กสท.  จํานวน 968,310.-บาท 
      (คาชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชาระหนี้เงินก้ (เงินต้น)ของ
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  ตามสัญญาเลข
ที่ 1148/155/2555  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555  งวดที่  7       
      (กู้เพื่อดําเนินการโครงการต่างๆ รวม 4 โคกงการ)  

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 214,370 บาท
 1. เงินค่าจ่ายชําระหนี้เงินก้ (ดอกเบี้ย) กสท.  จํานวน 60,142.-บาท  
      (คาชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนี้ (ดอกเบี้ย)        
      ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตามสัญญาเลขที่    
     1130/137/2555  ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2555  งวดที่  7        
    (กู้เพื่อดาเนินการโครงการต่างๆ รวม 3 โคกงการ) 

 2. เงินค่าจ่ายชําระหนี้เงินก้ (ดอกเบี้ย) กสท. จํานวน 154,228.บาท
       (คาชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนี้เงินก้(ดอกเบี้ย)
       ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  ตามสัญญาเลขที่   
       1148/155/2555  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555   งวดที่  7
        (กู้เพื่อดาเนินการโครงการต่างๆ รวม 4 โคกงการ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท
   (คาชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่สานักงานประกันสังคมเป็น
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่นายจ้างจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ที่ต้องจ่ายตามระเบียบฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ สานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม  2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม  2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,821,856 บาท
   (คําชี้แจงงบระมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผ้สงอายุ ตามช่วงอายุ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดจ่าย ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12
  เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558
 แยกตามช่วงอายุดังนี้    
       - อายุระหว่าง  60-69  ปี     
       - อายุระหว่าง  70-79  ปี      
       - อายุระหว่าง  80-89  ปี  
       - อายุตั้งแต่  90 ปีขึ้นไป    

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,220,800 บาท
     (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผ้พิการ คน
ละ 800.-บาท  ต่อเดือน ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2558 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์คน
ละ 500.-บาท  ต่อเดือน  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.  2558 

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
   (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนร่วมเท่านั้น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว667  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที่ 19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว  3215  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

   (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการจราจรในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านโคก เช่น ค่าจัดทําเครื่องหมายจราจร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดการจราจร ฯลฯ 

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 44,600 บาท
    (คําชี้แจงงบประมาณ ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย โดยคํานวณในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ รายรับจริง
ในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน อุดหนุนทุก
ประเภท ตามระเบียบฯ

เงินค่าสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 93,000 บาท
        (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านโคก ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ี

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 2,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 573,780 บาท
   (คําชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา 2 % ของรายได้ในงบประมาณราย
จ่ายประจําปี (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุน) ตามระเบียบฯ โดยถือจ่ายตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว40 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม  2558 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว41 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม  2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว
1264 ลงวันที่  30 พฤษภาคม  2557
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย 214,370

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจรในเขต
เทศบาล

30,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

44,600

เงินค่าสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลตําบล
บ้านโคก

93,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,345,910

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,821,856

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

573,780

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,220,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย 214,370

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจรในเขต
เทศบาล

30,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

44,600

เงินค่าสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลตําบล
บ้านโคก

93,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,345,910

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,821,856

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

573,780

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,220,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 336,684 144,000 1,136,160 425,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 32,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 144,000

เงินเดือนพนักงาน 1,431,100 376,080 960,120 544,920

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าเข้าปกหนังสือ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 10,000

ค่าโฆษณาและเผยแพ
ร่่ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บอกรับวารสารสิ่งพิมพ์
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

506,880
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 322,200 1,326,120 3,690,204

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 32,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 9,600 62,400 240,000

เงินเดือนพนักงาน 248,280 4,277,280 7,837,780

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 490,320 490,320

เงินประจําตําแหน่ง 270,000 372,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 90,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 150,000 260,000

ค่าเช่าบ้าน 184,000 332,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 55,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าเข้าปกหนังสือ 8,000 8,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 75,000 85,000

ค่าโฆษณาและเผยแพ
ร่่ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ 5,000 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

506,880

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:46:06 หน้า : 4/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อ
ดูแลสวนสาธารณะ

168,960

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอัด
นํ้ายาดับเพลิงเคมี

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อรักษาความ
สะอาดถนนในเขต
เทศบาล

337,920

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการงานด้านดูแล
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการงานด้านประชา
สัมพันธ์

ค่าแจ้งเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน

456,300

ค่าใช้จ่ายโครงการลอก
ท่อระบายนํ้า ราง
ระบายนํ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมธนาคารขยะมูล
ฝอย

20,000

ค่าตักสิ่งปฏิกูล

โครงการจ้างเหมาปรับ
ปรุงบ่อทิ้งขยะ 200,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตรราจารย์
ด.ร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อ
ดูแลสวนสาธารณะ

168,960

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการอัด
นํ้ายาดับเพลิงเคมี 30,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อรักษาความ
สะอาดถนนในเขต
เทศบาล

337,920

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการงานด้านดูแล
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการงานด้านประชา
สัมพันธ์

108,000 108,000

ค่าแจ้งเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน

456,300

ค่าใช้จ่ายโครงการลอก
ท่อระบายนํ้า ราง
ระบายนํ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมธนาคารขยะมูล
ฝอย

20,000

ค่าตักสิ่งปฏิกูล 5,000 5,000

โครงการจ้างเหมาปรับ
ปรุงบ่อทิ้งขยะ 200,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตรราจารย์
ด.ร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตรราจารย์
ด.ร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

3,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายของขวัญ ของ
รางวัล

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าอุปโภค 
บริโภค

10,000

โครงการกําจัดวัชพืช
บริเวณลําห้วยกอย หมู่
ที่ ๒ บ้านโสกนาดี

30,000

โครงการกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตรราจารย์
ด.ร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วัลยลักษณ์ อัคครา
ชกุมารี

3,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายของขวัญ ของ
รางวัล 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 307,000 307,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ 90,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าอุปโภค 
บริโภค

10,000

โครงการกําจัดวัชพืช
บริเวณลําห้วยกอย หมู่
ที่ ๒ บ้านโสกนาดี

30,000

โครงการกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน

110,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการค่ายครอบ
ครัวอบอุ่น สุขภาพแข็ง
แรง

40,000

โครงการจัดกิจกรรม 
อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยว และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ปวงชน ชาวไทยทั้ง
ชาติ

15,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวัน อปพร.

โครงการจัดเข้าค่าย
เยาวชนรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

100,000

โครงการจัดงานกีฬา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านโคก

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําปี 2563

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําปี 2563

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน

110,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการค่ายครอบ
ครัวอบอุ่น สุขภาพแข็ง
แรง

40,000

โครงการจัดกิจกรรม 
อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยว และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ปวงชน ชาวไทยทั้ง
ชาติ

15,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวัน อปพร. 20,000 20,000

โครงการจัดเข้าค่าย
เยาวชนรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

100,000

โครงการจัดงานกีฬา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านโคก

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําปี 2563

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําปี 2563

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 15,000

โครงการจัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

60,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 30,000

โครงการปฏิบัติการ
พลังงานแผ่นเพื่อเอา
ชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน

30,000

โครงการ
ประชาธิปไตย 20,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์กิจกรรมรด
นํ้าขอพรผู้สูงอายุ  
ประจําปี  2563

200,000

โครงการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา

10,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยดําเนินการป้องกัน
กลุ่มเสี่ยง

40,000

โครงการแปรงฟันถูก
วิธี สุขภาพดีถ้วนหน้า 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ 300,000 300,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 15,000

โครงการจัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 20,000 20,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

60,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 30,000

โครงการปฏิบัติการ
พลังงานแผ่นเพื่อเอา
ชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน

30,000

โครงการ
ประชาธิปไตย 20,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์กิจกรรมรด
นํ้าขอพรผู้สูงอายุ  
ประจําปี  2563

200,000

โครงการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา

10,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยดําเนินการป้องกัน
กลุ่มเสี่ยง

40,000

โครงการแปรงฟันถูก
วิธี สุขภาพดีถ้วนหน้า 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ ประจําปี 
2563

โครงการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถานศึกษา 
 ประจําปี 2563
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้
กับเด็กนักเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจําปี พ.ศ.2563

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาพัฒนาบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรผู้ปฏิบัติการฉุก
เฉินเบื้องต้น (First 
Responder:FR) 
เทศบาลตําบลบ้านโคก

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ห่างไกลเอดส์

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัว

30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์นํ้าในชุมชน

30,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ สําหรับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล

40,000

โครงการวันเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ 50,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ ประจําปี 
2563

15,000 15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถานศึกษา 
 ประจําปี 2563

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้
กับเด็กนักเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจําปี พ.ศ.2563

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาพัฒนาบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล

250,000 250,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรผู้ปฏิบัติการฉุก
เฉินเบื้องต้น (First 
Responder:FR) 
เทศบาลตําบลบ้านโคก

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ห่างไกลเอดส์

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัว

30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์นํ้าในชุมชน

30,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ สําหรับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล

40,000

โครงการวันเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ 50,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพอเพียง 20,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูง
อายุ เพือคืนความสุข
ให้ประชาชน

30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภัย 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมของกลุ่ม
อบรมอาชีพ

170,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี 40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะจ้างเหมา 300

โครงการสนับสนุนค่า
อาหารกลางวัน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
  ตําบลบ้านโคก

61,740

โครงการสร้างวินัย
จราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 40,000

โครงการหล่อเทียน
พรรษาและแห่เทียน
พรรษา ประจําปี 
2563

50,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผุ้ประกอบการ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพอเพียง 20,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูง
อายุ เพือคืนความสุข
ให้ประชาชน

30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภัย 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมของกลุ่ม
อบรมอาชีพ

170,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี 40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะจ้างเหมา 300

โครงการสนับสนุนค่า
อาหารกลางวัน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
  ตําบลบ้านโคก

61,740

โครงการสร้างวินัย
จราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 40,000

โครงการหล่อเทียน
พรรษาและแห่เทียน
พรรษา ประจําปี 
2563

50,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผุ้ประกอบการ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินิ
นาถ

150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 340,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 561,400

วัสดุการเกษตร 50,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000

วัสดุอื่น 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินิ
นาถ

150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 160,000 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 32,000 97,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,000 113,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 140,000 390,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000 345,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 561,400

วัสดุการเกษตร 10,000 160,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 255,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 190,000 230,000

วัสดุอื่น 50,000 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 15,000 15,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 100,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 330,000 340,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 27,000 27,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้จัดเลี้ยง

ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน

โต๊ะอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ

เครื่องพิมพ์ 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED

15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์นั่งส่วนกลาง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอโปรเจคเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

โทรทัศน์ LED

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้าง
ประตู ทางเข้า- ออก 
ป้ายชื่อ และพื้น
คอนกรีตศูนย์พัฒนา
      เด็กเล็กเทศบาล 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

205,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้จัดเลี้ยง 90,000 90,000

ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน 13,600 13,600

โต๊ะอเนกประสงค์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 60,000 60,000

เครื่องพิมพ์ 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED

15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด 100,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์นั่งส่วนกลาง 850,000 850,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอโปรเจคเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า

60,000 60,000

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 500,000 500,000

โทรทัศน์ LED 28,000 28,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้าง
ประตู ทางเข้า- ออก 
ป้ายชื่อ และพื้น
คอนกรีตศูนย์พัฒนา
      เด็กเล็กเทศบาล 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

205,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 7 (ด้านทิศ
เหนือ) 
      หมู่ที่ 11 บ้านนา
วิลัย

89,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าถนน
สุขาภิบาล 15 (ด้านทิศ
ตะวันตก) 
   หมู่ที่ 2  บ้านโสกนา
ดี

1,510,000

ค่าเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K )

50,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนแยกทาง
หลวงชนบท ขก 3037
 - 
     บ้านเลขที่ 318 หมู่
ที่ 8 บ้านโคกสง่า

59,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนแยก
สุขาภิบาล 14 (ต่อ
ความยาวเดิม) 
    หมู่ที่ 11 บ้านนา
วิลัย

124,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนแยกทาง
หลวง อบจ.4104  
ซอย 1 
  หมู่ที่ 2  บ้านโสกนาดี

83,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนลําห้วยบ่า
ตอนบน ซอย 1 หมู่ที่ 
3 บ้านโคก

211,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 7 (ด้านทิศ
เหนือ) 
      หมู่ที่ 11 บ้านนา
วิลัย

89,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าถนน
สุขาภิบาล 15 (ด้านทิศ
ตะวันตก) 
   หมู่ที่ 2  บ้านโสกนา
ดี

1,510,000

ค่าเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K )

50,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนแยกทาง
หลวงชนบท ขก 3037
 - 
     บ้านเลขที่ 318 หมู่
ที่ 8 บ้านโคกสง่า

59,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนแยก
สุขาภิบาล 14 (ต่อ
ความยาวเดิม) 
    หมู่ที่ 11 บ้านนา
วิลัย

124,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนแยกทาง
หลวง อบจ.4104  
ซอย 1 
  หมู่ที่ 2  บ้านโสกนาดี

83,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนลําห้วยบ่า
ตอนบน ซอย 1 หมู่ที่ 
3 บ้านโคก

211,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนลําห้วยบ่า
ตอนบน(ต่อความยาว
เดิม) 
    หมู่ที่ 3 บ้านโคก

258,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 
11 ซอย 1 หมู่ที่ 2 
  บ้านโสกนาดี

123,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ซอยเทศบาล 
18 (ด้านทิศใต้) 
  หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

257,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ซอยหน้า
บ้านเลขที่ 63 (ด้านทิศ
ตะวันออก)
      หมู่ที่ 11 บ้านนา
วิลัย

30,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนนชุมชน 
ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้าน
โคก

65,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนนแยก
ทางหลวงชนบท 
  ขก 3037 - บ้านนา
ยาว  (ด้านทิศใต้)  หมู่
ที่ 7 บ้านโคก

398,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนนศรีพุ
ทธา(ต่อความยาวเดิม) 

  หมู่ที่ 7 บ้านโคก

74,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุง
ถนนพร้อมรางระบาย
นํ้า ถนนราษฎร์พัฒนา 
ซอย 1 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนลําห้วยบ่า
ตอนบน(ต่อความยาว
เดิม) 
    หมู่ที่ 3 บ้านโคก

258,000

-โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 
11 ซอย 1 หมู่ที่ 2 
  บ้านโสกนาดี

123,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ซอยเทศบาล 
18 (ด้านทิศใต้) 
  หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า

257,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ซอยหน้า
บ้านเลขที่ 63 (ด้านทิศ
ตะวันออก)
      หมู่ที่ 11 บ้านนา
วิลัย

30,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนนชุมชน 
ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้าน
โคก

65,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนนแยก
ทางหลวงชนบท 
  ขก 3037 - บ้านนา
ยาว  (ด้านทิศใต้)  หมู่
ที่ 7 บ้านโคก

398,000

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ถนนศรีพุ
ทธา(ต่อความยาวเดิม) 

  หมู่ที่ 7 บ้านโคก

74,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุง
ถนนพร้อมรางระบาย
นํ้า ถนนราษฎร์พัฒนา 
ซอย 1 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะบ้านโคก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก

1,230,000

3. โครงการปรับปรุง
ผิวจาราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตถนน
สุขาภิบาล 6 และ
    สุขาภิบาล 7  หมู่ที่ 
2 บ้านโสกนาดี และ 
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

200,000

4. โครงการลอกราง
ระบายนํ้า ถนนทาง
หลวงชนบท ขก 3037
 (ด้านทิศตะวันตก)
     หมู่ที่ 2 บ้านโสกนา
ดี

34,000

5. โครงการลอกราง
ระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 5  หมู่ที่ 2 
บ้านโสกนาดี

45,000

6. โครงการลอกราง
ระบายนํ้าถนน
สุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 11 
บ้านนาวิลัย

24,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าภาษีและค่า
ธรรมเนียม ใบอนุญาต
อื่นๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. ขยายเขตจําหน่าย
นํ้า ถนนสายหนอง
หญ้าม้า - ลําห้วยทราย 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก

550,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  09:46:06 หน้า : 25/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะบ้านโคก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก

1,230,000

3. โครงการปรับปรุง
ผิวจาราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตถนน
สุขาภิบาล 6 และ
    สุขาภิบาล 7  หมู่ที่ 
2 บ้านโสกนาดี และ 
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย

200,000

4. โครงการลอกราง
ระบายนํ้า ถนนทาง
หลวงชนบท ขก 3037
 (ด้านทิศตะวันตก)
     หมู่ที่ 2 บ้านโสกนา
ดี

34,000

5. โครงการลอกราง
ระบายนํ้า ถนน
สุขาภิบาล 5  หมู่ที่ 2 
บ้านโสกนาดี

45,000

6. โครงการลอกราง
ระบายนํ้าถนน
สุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 11 
บ้านนาวิลัย

24,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าภาษีและค่า
ธรรมเนียม ใบอนุญาต
อื่นๆ

3,000 3,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. ขยายเขตจําหน่าย
นํ้า ถนนสายหนอง
หญ้าม้า - ลําห้วยทราย 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก

550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ป.1 - ป.6

1,121,400

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสรงนํ้า
พระเจ้าใหญ่มงคลไชย
วาน ประจําปี พ.ศ
.2563
อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมการจัดงาน
ประเพณีงานเทศกาล
ไหม และประเพณีผูก
เสี่ยว จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2562

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ประจําปี พ.ศ.2563

อุดหนุนโครงการอุด
หนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด(ศป.ปส.อ.โคกโพธิ์
ไชย) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง จังหวัด
ขอนแก่น

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรโคกโพธิ์ไชย
อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

รวม 9,836,316 30,000 790,000 770,000 10,493,184 614,080 3,868,180 2,902,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ป.1 - ป.6

1,121,400

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสรงนํ้า
พระเจ้าใหญ่มงคลไชย
วาน ประจําปี พ.ศ
.2563

50,000 50,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมการจัดงาน
ประเพณีงานเทศกาล
ไหม และประเพณีผูก
เสี่ยว จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2562

35,000 35,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ประจําปี พ.ศ.2563

25,000 25,000

อุดหนุนโครงการอุด
หนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด(ศป.ปส.อ.โคกโพธิ์
ไชย) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

60,000 60,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง จังหวัด
ขอนแก่น

30,000 30,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรโคกโพธิ์ไชย 50,000 50,000

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 50,000 50,000

รวม 995,080 14,700,360 45,000,000
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