
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

251,928

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,165,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,949,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

645,093

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

40,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช)

162,545

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

251,928

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,165,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,949,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

645,093

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

40,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช)

162,545

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,677,600 242,400 2,631,800 100,000 243,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 6,120

เงินประจําตําแหนง 210,000 28,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,007,700 151,200 969,720 128,640 593,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

156,000 8,220 60,000 24,000 114,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

578,000 40,000 300,160 5,000 18,000 49,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,009,500 209,160 8,114,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

90,120

เงินประจําตําแหนง 42,000 280,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 686,040 112,800 4,649,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

3,180 24,000 389,400

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

141,100 26,970 1,158,230
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาเชาบ้าน 170,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 630,000 50,000 520,000 90,000

คาเบี้ยประกัน 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

180,000 15,000 50,000 25,000

คาใช้จายในการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาเชาบ้าน 206,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 20,000 1,410,000

คาเบี้ยประกัน 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 15,000 335,000

คาใช้จายในการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

180,000 15,000 40,000 25,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

5,000

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบ้าน 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานจัดเก็บภาษี พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000 30,000

โครงการบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล
ตางๆ

36,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันภัยธรรมชาติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

50,000 15,000 325,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

5,000

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบ้าน 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานจัดเก็บภาษี พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 330,000

โครงการบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล
ตางๆ

36,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันภัยธรรมชาติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
หรือทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านโคก

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสีเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดงานแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
ระดับปฐมวัย

10,000

โครงการจัดนิทรรศการ
เสนอผลงานด้านการ
ศึกษาระดับเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการปฐมนิเทศและ
อบรมผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
หรือทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านโคก

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสีเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดงานแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
ระดับปฐมวัย

10,000

โครงการจัดนิทรรศการ
เสนอผลงานด้านการ
ศึกษาระดับเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการปฐมนิเทศและ
อบรมผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

59,770

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาเครื่องแบบนัก
เรียน

41,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

236,300

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาหนังสือเรียน

27,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

262,395
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

59,770

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาเครื่องแบบนัก
เรียน

41,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

236,300

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาหนังสือเรียน

27,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

262,395
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนเดื่อ

128,625

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนบาก

102,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาน้ําชุม

221,235

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอุปกรณ์การ
เรียน

27,800

โครงการ Big cleaning 
day

20,000

โครงการฝึกอบรมคัด
แยกขยะต้นทาง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนเดื่อ

128,625

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนบาก

102,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาน้ําชุม

221,235

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอุปกรณ์การ
เรียน

27,800

โครงการ Big cleaning 
day

20,000

โครงการฝึกอบรมคัด
แยกขยะต้นทาง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ

20,000

โครงการรณรงค์สร้าง
ชุมชนนาอยู  หน้าบ้าน  
นามอง

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

45,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างและพัฒนาอาชีพ
ตําบลบ้านโคก

30,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลบ้านโคก

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลบ้านโคก

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ

20,000

โครงการรณรงค์สร้าง
ชุมชนนาอยู  หน้าบ้าน  
นามอง

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

45,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างและพัฒนาอาชีพ
ตําบลบ้านโคก

30,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลบ้านโคก

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลบ้านโคก

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่บําบัดทุกข์บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มประชาชน
ตําบลบ้านโคก

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้/รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เยาวชนประชาชน 
ตําบลบ้านโคก

30,000

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม

8,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชน/เยาวชน

โครงการจัดขบวนแห
รวมงานประจําปของดี
อําเภอสร้างคอม

โครงการทอดเทียนวัน
เข้าพรรษา

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟตําบลบ้านโคก

โครงการวันเด็กแหงชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่บําบัดทุกข์บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มประชาชน
ตําบลบ้านโคก

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้/รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เยาวชนประชาชน 
ตําบลบ้านโคก

30,000

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม

8,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชน/เยาวชน

130,000 130,000

โครงการจัดขบวนแห
รวมงานประจําปของดี
อําเภอสร้างคอม

40,000 40,000

โครงการทอดเทียนวัน
เข้าพรรษา

5,000 5,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

30,000 30,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟตําบลบ้านโคก

100,000 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันออกพรรษา

โครงการสูขวัญบ้านสู
ขวัญเมือง

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา/วัชพืชในแหลง
น้ํา

โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมเกียรติ

โครงการแปลงผักสาธิต
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกัน กําจัดโรคพืช
เศรษฐกิจของข้าว

โครงการสํานักงานนา
อยู นามอง สูถนนงาม
ตาหน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันออกพรรษา

5,000 5,000

โครงการสูขวัญบ้านสู
ขวัญเมือง

10,000 10,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

15,000 15,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา/วัชพืชในแหลง
น้ํา

3,000 3,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

10,000 10,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมเกียรติ

3,000 3,000

โครงการแปลงผักสาธิต
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกัน กําจัดโรคพืช
เศรษฐกิจของข้าว

5,000 5,000

โครงการสํานักงานนา
อยู นามอง สูถนนงาม
ตาหน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข

110,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธ์
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 210,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 1,499,066 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 370,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,500 7,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธ์
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 290,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 180,000 195,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,659,066

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 190,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 200,000

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 370,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,500

คาบริการโทรศัพท์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 35,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000 40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบแขวน 
ขนาดไมต่ํากวา 26,000 
บีทียู

36,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาออกแบบ คาควบคุม
งาน ที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

โครงการกอสร้างโดม
หน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านโคก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 35,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

240,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบแขวน 
ขนาดไมต่ํากวา 26,000 
บีทียู

36,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000 34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาออกแบบ คาควบคุม
งาน ที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

50,000 50,000

โครงการกอสร้างโดม
หน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านโคก

919,700 919,700

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  09:34:18 หน้า : 24/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอยกลางบ้าน 
หน้าบ้านนางสมยงค์ 
สุมาลี หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.แยกบ้านนางสม
สนิท ใครอามาต หมูที่ 
2

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง (แอสฟัส) เส้น
รอบนอกบ้านเสี่ยตั้ม 
สามแยกวัดป่าชัยมงคล 
หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายบ๋ากลาง-ดอน
เดื่อ บ้านชาด พร้อม
บล็อกคอนเวิร์ส หมูที่ 4

โครงการกอสร้างทอ
ระบายน้ํากลม จากบ้าน
นางบัวภา ลําเนา ถึง
บ้านนายบุดดี บุตรศรี 
หมูที่ 3

โครงการกั้นอาคาร
สํานักงานเทศบาล (ชั้น
ลาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอยกลางบ้าน 
หน้าบ้านนางสมยงค์ 
สุมาลี หมูที่ 2

126,600 126,600

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.แยกบ้านนางสม
สนิท ใครอามาต หมูที่ 
2

347,000 347,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง (แอสฟัส) เส้น
รอบนอกบ้านเสี่ยตั้ม 
สามแยกวัดป่าชัยมงคล 
หมูที่ 8

449,700 449,700

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายบ๋ากลาง-ดอน
เดื่อ บ้านชาด พร้อม
บล็อกคอนเวิร์ส หมูที่ 4

234,000 234,000

โครงการกอสร้างทอ
ระบายน้ํากลม จากบ้าน
นางบัวภา ลําเนา ถึง
บ้านนายบุดดี บุตรศรี 
หมูที่ 3

370,600 370,600

โครงการกั้นอาคาร
สํานักงานเทศบาล (ชั้น
ลาง)

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล  บ้านนาน้ําชุม 
หมูที่ 5

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลหมูบ้าน พร้อม
หอถัง (ระบบประปาหมู
บ้าน) หมูที่ 11

โครงการขุดบอบาดาล
พร้อมหอถังประปา หมู
ที่ 6

โครงการเสริมผิวจราจร 
แบบ Asphaltic 
Concrete ถนน คสล. 
ทางเข้าสํานักงาน
เทศบาล

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการสาธารณะ

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล  บ้านนาน้ําชุม 
หมูที่ 5

553,000 553,000

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลหมูบ้าน พร้อม
หอถัง (ระบบประปาหมู
บ้าน) หมูที่ 11

459,700 459,700

โครงการขุดบอบาดาล
พร้อมหอถังประปา หมู
ที่ 6

546,000 546,000

โครงการเสริมผิวจราจร 
แบบ Asphaltic 
Concrete ถนน คสล. 
ทางเข้าสํานักงาน
เทศบาล

373,700 373,700

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

500,000 500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการสาธารณะ

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในพื้นที่ตําบล
บ้านโคก

2,570,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
คณะกรรมการหมูบ้าน 
สําหรับดําเนินการตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา ถนนเพ็ญ-สร้าง
คอม ถึงบ้านโพธิ์หนอง
ไผ (คําสะแนน) หมูที่ 9

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หนองไผ-โนน
ทอง หมูที่ 10

80,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําและแรงสูง บ้าน
โคก-บ้านชาด พร้อมตั้ง
หม้อแปลง

500,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําสายวัดป่าดินดํา 
หมูที่ 7

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในพื้นที่ตําบล
บ้านโคก

2,570,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
คณะกรรมการหมูบ้าน 
สําหรับดําเนินการตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา ถนนเพ็ญ-สร้าง
คอม ถึงบ้านโพธิ์หนอง
ไผ (คําสะแนน) หมูที่ 9

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หนองไผ-โนน
ทอง หมูที่ 10

80,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําและแรงสูง บ้าน
โคก-บ้านชาด พร้อมตั้ง
หม้อแปลง

500,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําสายวัดป่าดินดํา 
หมูที่ 7

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําสายหนองเกน 
หมูที่ 7

70,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

35,000

รวม 13,690,966 12,337,440 688,940 9,788,671 1,210,000 614,240 1,846,160 103,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  09:34:18 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําสายหนองเกน 
หมูที่ 7

70,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

35,000

รวม 360,000 7,705,820 628,930 48,974,167

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  09:34:18 หน้า : 32/32


