
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม

อําเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,869,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,319,140 บาท

งบบุคลากร รวม 5,635,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกและรอง
นายก  จํานวน  3 ราย (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและรอง
นายก จํานวน 3 ราย (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกและรอง
นายก จํานวน 3 ราย (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  1  ราย (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก ประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา   รวมทั้งหมด  21  ราย (สํานัก
ปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,064,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,275,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7  ราย 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน   จํานวน  1 ราย  
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  จํานวน  3  ราย   
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 520,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  3 ราย (สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1 ราย (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,549,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 874,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 169,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
     -  เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด  จํานวน  35,000.-บาท  (สํานักปลัด)
2. คาโฆษณาและเผยแพร
   -  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปด ประกาศ การ
จ้างทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศนคาล้างอัด
ขยายรูปถาย การจ้าง โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อ
ประเภท ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
  จํานวน  10,000.- บาท (สํานักปลัก)
3. คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
   -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารสํานักงาน คาบริการจัดสวน แตงต้นไม้ ฯลฯ เดือน
ละ 8,000.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  96,000
.-บาท (สํานักปลัด)
4. คาจัดทําประกันภัยรถยนต
   -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนต   
รถราชการ ภาคสมัครใจ  ในกลุมที่ 3  ในวงเงินคุ้มครอง ไม
เกิน  300,000.- บาท ตอคน เป็นเงิน 8,000.-บาท  (สํานักปลัด)
5. คาธรรมเนียม
    -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมป้าย ยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียม
อื่นใดที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้  จํานวน  20,000
.- บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ รวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยง รับรองและคาบริการอื่นที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวกับ การ
รับรอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง จํานวน 5,000 บาท (สํานักปลัด)
2. เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ ประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย "องคพระหลวง" ของปวง
ชนชาวไทย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเทิดทูนพระมหา
กษัตริย "องคพระ หลวง" ปวงชนชาวไทย  ปลูกฟังความรัก
เทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  คาใช้จายในการ
จัดทําป้ายโครงการ  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 132 ข้อ 13 
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ให้ก้บพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นํา
ชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน ให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  และผู้นําชุมชน วัตถุประสงค โครงการเพื่อ
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ องคการบริหารสวนตําบล
โคกตูม มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ
และข้อกฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการฝก
อบรม โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ คาวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ
คาถายเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2560-2564) หน้า 164 ข้อ 5
 (สํานักปลัด)

คาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ให้กับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ให้
กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างทั่วไป ให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ  คาถายเอกสาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวิทยากร คาป้ายโครงการ  คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 163 ข้อ 4 
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในงานรัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธี เชน คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สําหรับพิธีการที่สําคัญของทาง
ราชการตามวาระและโอกาสตาง ๆ  เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสงการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-52564) หน้าที่ 168 ข้อ 16 
(สํานักปลัด)

คาใช้จายสําหรับการเข้ารวมประชุม อบรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็น
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  169 ข้อ
ที่ 20
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คาใช้จายสําหรับในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ
ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือก
ตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  162  ข้อ
ที่  1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง   อุปกรณสํานักงาน เครื่องปร้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่อคํานวณเลข มิตเตอร และซอมแซทรัพยสินอื่นที่
อยูในความดูแลขององตการบริหารสวนตําบล    โคกตูม ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ซอง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน  ฟวส สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของและเครื่องใช้
ตาง ๆ  เชน แก้วน้ํา จานรอง ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ถาด หม้อ ช้อน ถังแกส  ฯลฯ   (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ กรวยจราจร คีมลอค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก  เบารถ  เครื่องยนต  (อะไหล) เบรก ครัช ฯลฯ  (สํานัก
ปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิล  และน้ํามันอื่น ๆ สําหรับรถยนตของทาง
ราชการ รวมถึงสําหรับใช้กับเครื่องจักรกลอื่น ๆ   (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  เมน
โมรีการด ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน จานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
ปริ้นเตอรแบบเลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดี
รอม แผนกรองแสง ฯลฯ  (สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน  มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลเปด-ปดแกส ฯลฯ  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่นรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม หรือองคการบริหารสวนตําบล
โคกตูมให้การสนับสนุน (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล  (สํานักปลัด)
 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 97,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
ทึบ แบบบานเปด จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  4,750.-  บาท เป็น
เงิน 9,500.- บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ขนาด ยาวxลึกxสูง  ไม
น้อยกวา 90 x 45 x 180 เซนติเมตร  เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อ
ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22
 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ราคาตาม
ท้องตลาด) 
ปรากฏหน้าแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ 08
 หน้าที่  219 
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง  เป็นเงิน  30,000 .- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB 
จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมน้อย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) แบบ  ผ 08
 หน้าที่ 220
(สํานักปลัด)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 7,900 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดําชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  จํานวน  1
  เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที(ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 64 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
ใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
 (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
สําหรับศูนยบริการ แบบที่ 1  จํานวน  1 เครื่อง  เป็น
เงิน  20,000.- บาท 
คุณษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder) ได้ไมน้อย
กวา 50 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ 08
 หน้าที่ 220
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของสํานัก
งาน เชน ปุ ปะ ทําสี ยานพาหนะของทางราชการ โดยไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือซอมกลาง ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้
ใช้บริการองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  เป็นการประเมินจาก
หนวยงานราชการภายนอก เพื่อนํามาพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม 
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่  163 ข้อที่ 3  
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

โครงการอุดหนุนศูนยรวมข้อมูลขาวสารการซื้อหรือการจ้าง อปท.
  - อุดหนุนทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลบ้านไทร เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการอุดหนุนศูนยรวมข้อมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ ประจําป  2561 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฎอยุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ
 02 หน้าที่ 198
ข้อที่ 2 (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและวันสําคัญทางราชการ
- อุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ให้แกที่ทํา
การปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจาย เป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธี และวันสําคัญทาง
ราชการ  ประจําป 2561 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปป (พ.ศ.2561-2564
)  แบบ ผ 02 หน้าที่ 197 ข้อที่ 1 (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,748,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,890,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,890,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,284,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  5  ราย (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   จํานวน  1  ราย (กองคลัง)
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 ราย (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  ราย (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2 ราย (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 858,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  โดยถือปฏิบัติระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน  200,000.-บาท  (กองคลัง)
 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง        คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง และผู้ควบคุมงานกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม   ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป็นเงิน  30,000.- บาท  (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงาน สวนต้าบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบดังนี้ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 148,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
     -  เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด  จํานวน  10,000.-บาท  (กองคลัง)
2. คาจ้างเหมา
   -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติ
งานธุรการกองคลัง เดือนละ 9,000.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  108,000.-บาท 
(กองคลัง)
3. คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
  - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
งานกองคลัง เป็นเงิน  30,000.- บาท (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ประจําปงบประมาณ พ.ศ
 . 2561  เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกใน
การชําระภาษีและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยเป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 167 ข้อ
ที่ 13
(กองคลัง)
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คาใช้จายในการเข้ารวมประชุม อบรม ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบแระหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 169 ข้อที่ 20

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา ตู้  โตะ คอมพิวเตอร (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ซอง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเชอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมนบอรด เมนโมรี่ชิป
 และอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณเชื่อมคอมพิวเตอร  ฯลฯ (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาธรรมเนียมการโอนเงิน 
คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ที่ใช้ในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกตูม (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,025,720 บาท

งบบุคลากร รวม 534,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 534,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 277,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  1  ราย (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2 ราย (สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2 ราย (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กําหนด (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง          (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 65,000 บาท

1. การจัดทําประกันภัยรถยนต (รถกู้ชีพ)
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนต 
รถกู้ชีพ  เป็นเงิน 20,000.-บาท  (สํานักปลัด)
2. การจัดทําประกันภัยรถน้ําอเนกประสงค
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนต 
รถน้ําอเนกประสงค เป็นเงิน 45,000.-บาท  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายสําหรับการเข้ารวมประชุม อบรม ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  171 ข้อที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  บํารุงรักษารถกู้ชีพ รถน้ําอเนกประสงค ทั้งซอม
กลางและซอมปกติ บํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ
อื่นๆ เชน โตะ ตู้  เครื่งคอมพิวเตอร ฯลฯ 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ เครื่องคิด
เลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กาว  ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า สายไฟ ไฟฉาย หลอด
ไฟ ไฟสปอทตไลน ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาะหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน สายไมล ตลับลูกปน หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ กระจกมอง
ข้าง น้ํามันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ สําหรับรถกู้ชีพ รถน้ําเอนก
ประสงค (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับ รถยนตกู้ชีพ  รถ
น้ําอเนกประสงค (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน จานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสํา
หรับ ปริ้นเตอรแบบเลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดี
รอม แผนกรองแสง ฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน  สายสงน้ํา สายดูด
น้ํา สายดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยก ข้อตอตางๆ ชุดดับเพลิงภายนอก
อาคาร คาเปลี่ยนถายน้ํายาเคมีดับเพลิง และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของสํานัก
งาน เชน ปุ ปะ   ทําสี  สําหรับรถกู้ชีพ และรถน้ํา
อเนกประสงค โดยไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือซอม
กลาง  (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 553,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 538,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 538,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ วัตถุประสงคโครงการเพื่อ
ให้บริการประชาชนในชวงเทศกาลและให้คําแนะนํานักเดินทาง
นักทองเที่ยว ในการเดินทางผานในพื้นที่ตําบลโดยจายเป็นคาจัด
ท้าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จาย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ข้อ 5
 (สํานักปลัด)

คาใช้จายโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ภายในตําบลโคกตูม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรม อปพร.ภายใน
ตําบลโคกตูม   ในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานอยูเสมอ โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้
จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 256-2562) หน้าที่ 124 ข้อ 4
 (สํานักปลัด) 
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คาใช้จายโครงการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกตูม จํานวน 398,400 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกตูม 
ในการเหมาบริการอาสากู้ชีพ เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/ราย
วัน/รายชั่วโมง  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 125 ข้อ 7 
(สํานักปลัด)

คาใช้จายโครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยแกประชาชน ภายในตําบลโคตตูม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับภัยธรรมชาติสามารถสมารถชวยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดภัย โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้
จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ วิทยากร  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 124 ข้อ 1 
(สํานักปลัด) 

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลดการเกิด
อัคคีภัย ให้กับประชาชนในตําบลโคกตูม ได้เกิดความรู้ความเข้า
ใจในการป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัยและปฏิบัติตนขณะเกิด
อัคคีภัยได้ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 123  ข้อ 2 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:05:10 หน้า : 22/60



งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 15,000 บาท

1. โครงการฝกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อปพร. 
  -  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัยให้แกที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายตามโครงการฝกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อป
พร. ประจําป   2561 ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอ
ประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว 559 ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2560  เป็นเงิน  10,000.-บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 189 ข้อ 1
  (สํานักปลัด)

2. โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  -  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัยให้แกที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายตามโครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําป  2561  ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอ
ประโคนชัย  ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว 559 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน  2560   เป็นเงิน 5,000.- บาท  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 190 ข้อ 2
 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 901,100 บาท

งบบุคลากร รวม 680,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 680,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,100 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2
  ราย 
(กองการศึกษา ฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  จํานวน 1 ราย (กองการ
ศึกษา ฯ)

งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านและคาเช้าซื้อของพนักงาน สวนต้าบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการถายเอกสาร  เย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือ เป็นเงิน  10,000.- บาท (กองการศึกษา ฯ)
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการอัดล้างขยาย
รูป พร้อมฟลม เป็นเงิน  5,000.- บาท (กองการศึกษา ฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คา
บริการ  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาใช้จาย
อื่นซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา
ดูงาน (กองการศึกษา ฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมประชุม อบรม ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของ พนักงานสวนต้ําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสิอสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 173 ข้อที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ เชน ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณเลข โตะทํา
งาน เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และหรือทรัพยสินที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
(กองการศึกษา ฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ซอง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  (กองการศึกษา ฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเชอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมนบอรด เมนโมรี่ชิป
 และอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณเชื่อมคอมพิวเตอร (กองการศึกษา ฯ)

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
ทึบ แบบบานเปด จํานวน  4  หลัง ๆ ละ  4,750.-  บาท เป็น
เงิน 19,000.- บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ขนาด ยาวxลึกx
สูง  ไมน้อยกวา 90 x 45 x 180 เซนติเมตร  เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อ
ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22
 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ราคาตาม
ท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ 08
 หน้าที่  221
(กองการศึกษา ฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,681,725 บาท
งบบุคลากร รวม 858,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 858,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 424,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครู    จํานวน  2  คน (กองการ
ศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 ราย (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 ราย (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,407,005 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 948,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

-  คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโคกตูม,  คาบริการจัดสวน,  แตงต้นไม้  ฯลฯ  
เดือนละ 7,000.-  บาท เป็นเงิน  84,000.-  บาท
-  คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ,  คาบริการจัดสวน,  แตง
ต้นไม้  ฯลฯ  
เดือนละ 7,000.-  บาท เป็นเงิน  84,000.-  บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
ตูม รายละเอียดเป็นไปตามโครงการที่องคการบริหารสวนตําบล
โคกตูมกําหนด   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 139 ข้อ 4 (กองการ
ศึกษาฯ)

คาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ  รายละเอียด
เป็นไปตามโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม
กําหนด  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปราก
ฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 149 ข้อ 26 (กอง
การศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 660,000 บาท
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1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม   ตั้งไว้  330,000
.-  บาท แยกเป็น 
1)  ประเภทคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้ง
ไว้  245,000.-  บาท  
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน  50
  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  245 วัน  
เป็นเงิน  245,000.-  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
2)  คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้  85,000.-  บาท  
 - เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ให้กับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโคกตูม  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3301  
ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  ตั้งไว้  330,000
.-  บาท  
แยกเป็น
1)  ประเภทคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้ง
ไว้  245,000.-  บาท  
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน  50
  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  245 วัน  
เป็นเงิน  245,000.-  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
2)  คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้  85,000.-  บาท  
 - เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ให้กับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3301  
ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 138  ข้อ 3 
(กองการศึกษา ฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,419,005 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อใช้ในการ ติดตั้งซอมแซมอุปกรณเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
ตูม  เชน ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอด
วิทยุ ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  
รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยส  คอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  
เบรกเกอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณ  ดาว
เทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน  หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งโมไครโฟน  เครื่องสัญญาณ
เตือน
ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  เชน  ถาด
หลุม  ช้อน  แก้วน้ํา  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  ถ้วย  ชาม  หม้อ ฯลฯ
  (กองการศึกษาฯ)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,349,005 บาท

-  เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  มีดังนี้ 
เป็นเงิน  1,349,005.-  บาท 
1) จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่  6  แกเด็กนักเรียนภาย
ในโรงเรียนที่ตั้ง อยูในตําบลโคกตูม จํานวน  604  คน ๆ
 ละ 7.37 บาท  จํานวน  260  วัน  รวมเป็นเงิน 1,157,385
.-  บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
(กองการศึกษา ฯ)
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโคก
ตูม จํานวน  100 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน  รวม
เป็นเงิน 191,620.-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
(กองการศึกษา ฯ)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อ วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ  เกี่ยวกับงานกอ
สร้าง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกตูม  เชน  ไม้ตาง  ๆ  น้ํามันทาไม้    ทินเนอร  สี  แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทาราย  อิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม 
 สิ่ว  ขวาน  สวาน  เลื่อย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  เครื่องวัดขนาด
เล็ก  เชน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ  โถส้วม  อางล้างมือ  รวมพาดผ้า ฯลฯ  เป็น
ต้น (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหาร
สวนตําบลโคกตูม  (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,416,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,416,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,416,000 บาท

1. อาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกตูม
 - อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบ้านโคกตูม  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย ตั้งไว้ 648,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  162
  คน ๆ ละ 20  บาท  จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน  648,000
.- บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560 และเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  193
  ข้อ  1 
(กองการศึกษาฯ)

2. อาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกรัง
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 -  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบ้านโคกรัง ตําบลโคกตูม อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว้ 576,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน 144 คน ๆ
 ละ 20  บาท จํานวน  200 วัน   เป็นเงิน  576,000
.- บาท   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560 และเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  193
  ข้อ  1 
(กองการศึกษาฯ)

3. อาหารกลางวัน อุดหนุนโเรียนบ้านหนองตะขบ
 -  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ  ตําบลโคกตูม  อําเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว้  468,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน  117  คน  ๆ ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็น
เงิน  468,000.- บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560  และ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง              ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้าที่  193  ข้อ  1     (กองการศึกษาฯ)

4. อาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎรนิยม
 -  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบ้านราษฎรนิยม  ตําบลโคกตูม  อําเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว้  404,000.-  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน  101 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน  200  วัน  เป็น
เงิน  404,000.- บาท   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560 และ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  193
  ข้อ  1 
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(กองการศึกษาฯ) 

5. อาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมวงพัฒนา
 -  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบ้านหนองมวงพัฒนา  ตําบลโคกตูม  อําเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว้  320,000.-  บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน  80  คน ๆ ละ 20  บาท  จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  320,000.- บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560 และ
เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  193
  ข้อ  1 
(กองการศึกษาฯ)
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 505,600 บาท

งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1 ราย 
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  จํานวน  1  ราย   
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:05:10 หน้า : 33/60



งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม เชน เครื่องพนหมอกควัน 
และคาบํารุงหรือซอมแซมอื่น ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 234,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 159,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 159,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว   เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกําเนิด  หรือโรค
อื่น ๆ  เชน  คาจัดหาวัคซีน  คาตอบแทน  หรือคาจ้าง
เหมาบริการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 183 ข้อ 3 
(กองสาธารณสุขฯ)

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 99,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  ประจําป  2561  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 183 ข้อ 2 
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:05:10 หน้า : 34/60



งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 75,000 บาท

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบ้านตําบลโคกตูม
-  เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบ้านภายใน
ตําบล       โคกตูม  ประจําป  2561  จํานวน 10 หมู
บ้าน ละ 7,500 บาท เป็นเงิน  75,000.- บาท และเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 200 ข้อ 1
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 680,480 บาท

งบบุคลากร รวม 498,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 498,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 308,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  ราย (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  จํานวน  1  ราย 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 123,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1 ราย (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  1 ราย (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมประชุม อบรม ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนฝก
อบรม  และสัมมนา และคาใช้จายอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 176 ข้อ1(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
พิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ซอง  แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน รูปสีหรือขาวดําที่
ได้จากการล้างอัดขยายแถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ม้วนเทปเปลา 
ซีดีเพลง กระเป๋าใสกล้องถายรูป อุปกรณกล้องถายรูป พูกันและสี
กระดาษเขียนโปสเตอร หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัด
ทําวารสารประชาสัมพันธ แผนพับ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเชอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมนบอรด เมนโมรี่ชิป 
และอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณเชื่อมคอมพิวเตอร (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับลานกีฬาเอนกประสงคขององคการ
บริหารสวนตําบล (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไม
พร้อมในวัยรุน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปด
และปด คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561 – พ.ศ.2564) หน้าที่ 131 ข้อ 10(กองสวัสดิการสังคม)

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมกลุมอาชีพสตรี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการอบรมสงเสริม
กลุมอาชีพสตรี โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หน้าที่ 130 ข้อ 8 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ภายในตําบลโคกตูม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการอบรมเสริมสร้าง
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในตําบลโคกตูม โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้
จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หน้าที่ 133 ข้อ 16
(กองสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

โครงการ "จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด จังหวัดบุรีรัมย"
  - เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมการสังคมสงเคราะห  ให้แกสํานัก
งานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการ “จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้
ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย” เป็นเงิน 10,000.-บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
) หน้าที่  191  ข้อ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 904,800 บาท

งบบุคลากร รวม 679,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 501,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ราย (กอง
ชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  จํานวน  1  ราย (กอง
ชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1 ราย (กองชาง)

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานถายโอน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1 ราย (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
เชาทรัพยสิน ฯลฯ (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมประชุม อบรม ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนฝกอบรมและ
สัมมนา และคาใช้จายอื่นๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 177
 ข้อ 1 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัด
สําเนา ตู้ โตะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอรฯลฯ 
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ซอง  ข้าราชการ แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง  ตลับเมตร เลื่อย ปูน 
ทอน้ํา  อิฐ หิน ทราย ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ และเครื่องใช้ตาง ๆ ที่ใช้ในการ
โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเชอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมนบอรด เมนโมรี่ชิป
 และอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณเชื่อมคอมพิวเตอร (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการซอมแซมไฟฟ้าแสงสวางภายในหมูบ้าน หมูที่ 
1-10

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการซอมแซมไฟฟ้าแสงสวางภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 1 - 10 อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 86 ข้อ 1 (กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ระดับหมูบ้าน ของ อบ
ต.โคกตูม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประชุม ประชาคมระดับ
หมูบ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยมีคาใช้จายในการทํา
โครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตําบล ของ อบต
.โคกตูม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประชุม ประชาคมระดับ
ตําบล เพื่อให้ประชาชนเข้ามีสวนรวม รวบรวมปัญหาจากหมู
บ้าน มาวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  เพื่อวางแผน
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยมีคาใช้จายใน
การทําโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ข้อ 2 (สํานักปลัด)

คาใช้จายโครงการเยาวชนหางไกลยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด  รายละเอียดเป็นไปตามโครงการที่องคการบริหารสวนตําบล
โคกตูมกําหนด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที่  149  ข้อ 28 (กองการศึกษาฯ)

คาใช้จายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแกประชาชน
ภายในตําบล   โคกตูม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแกประชาชนภายในตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 129 ข้อ 5 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการให้กับประชาชนภายในตําบลโคกตูม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยบกับ พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการให้กับประชาชนภายในตําบลโคก
ตูม ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขาวสารของราชการเพิ่ม
ขึ้น  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเอกสารและสิ่งพิมพ  คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 129 ข้อ 4 (สํานักปลัด)

คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทําแผนชุมชนตําบลโคก
ตูม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการจัดทําแผนชุมชน ตําบลโคกตูม  เพื่อให้คณะกรรมการขับ
เคลื่อนแผนชุมชน เข้าใจขั้นตอนจัดทําแผนชุมชน  การมีสวนรวม
ในการบูรณาการรวม กับองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   คา
ป้ายโครงการ   คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่  129 ข้อ 3 (สํานักปลัด

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอบรมเยาวชนโคกตูมสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมเยาวชนโคกตูม
สัมพันธ  ในการสร้างสัมพันธระหวางเยาวชนให้มีสวนรวม โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้
จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ   คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 180 ข้อ 1 (สํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 -  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ให้แกที่
ทําการปกครองอําเภอ  ประโคนชัย  “โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําป 2561 ” ตามหนังสือที่ทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว 559  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2560  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ 02 หน้าที่ 199  ข้อที่ 1 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอ
ลเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอ
ลเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด  รายละเอียดเป็นไปตามโครงการ
ที่องคการบริหารสวนตําบลโคกตูมกําหนด ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่  134  ข้อ  2  (กองการศึกษาฯ)

คาใช้จายโครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตําบลโคก
ตูม

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม รายละเอียดเป็นไปตาม
โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลโคกตูมกําหนด ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 134  ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)
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คาใช้จายโครงการสงนักกีฬาและขบวนแหนักกีฬาในการเข้ารวมแขง
ขันกีฬาอําเภอประโคนชัยเกมส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬา และจัดขบวนแหนักกีฬา
ในการเข้ารวมแขงขันกีฬาอําเภอประโคนชัยเกมส ชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่  134   ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 45,000 บาท

1. โครงการการแขงขันกีฬา “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”
  - เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้แกที่ทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
การแขงขันกีฬา “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร”ีประโคนชัยเกมส  ครั้งที่  15ประจําป 2561
  ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ดวนที่สุด ที่ บร
 0318/ว 758  ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2559 เป็นเงิน  30,000
.-  บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 192 ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)

2.โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมยชิงถ้วย
พระราชทาน “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร” 
  - เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ให้แกที่ทํา
การปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมยชิงถ้วย
พระราชทาน “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร” 
ครั้งที่  26  ประจําป 2560  ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอ
ประโคนชัย  ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว 758  ลงวันที่ 19
  พฤษภาคม  2559 เป็นเงิน  15,000.-บาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 192  ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการเข้ารวมงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น"งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจอมกุ้ง ชมทุงนกประโคนชัย"

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายการเข้ารวมงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น“เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจอมกุ้ง  ชมทุงนกประโคน
ชัย” ในการเข้ารวมจัดขบวนแหข้าวมะลิหอม และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 153  ข้อ 2  (กองการ
ศึกษาฯ)

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ราย
ละเอียดเป็นไปตามโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม
กําหนด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154  ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)

คาใช้จายจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการงานประเพณี
ลอยกระทง  ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง  รายละเอียด
เป็นไปตามโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม
กําหนด  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154  ข้อ 4  
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 45,000 บาท

- อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้แกที่ทําการ
ปกครอง อําเภอประโคนชัย  ตามโครงการจัดงาน “เทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลาจอมกุ้งชมทุงนกประโคนชัย” ประจําป 2560
   ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ดวนที่
สุด ที่ บร 0318/ว 758   ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2559  เป็น
เงิน  30,000.-บาท  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 195  ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)

- อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แกที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย  ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง ประจําป  2561 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย  ที่  บร 0018.1/ว
 3145 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2560  เป็นเงิน  10,000
.-บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน แผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 194  ข้อ  1  (กองการศึกษาฯ)

-  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้แกที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย  ตามโครงการจัดงานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย  (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)  หนังสือกรม
สงเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ที่  บร  0023.3/ว 204  ลงวันที่ 17
  พฤษภาคม  2559  เป็นเงิน  5,000.-  บาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 196  ข้อ 4  (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,400,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,400,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,400,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  4  บ้านหนองตะขบ จํานวน 1,285,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  บ้านหนองตะขบ (เส้นที่ 1 – 3
)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  590.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 2,360.00 ตารางเมตรๆ
ละ 544.49 บาท (Factor F 1.3624) พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบ
ต.กําหนด) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,285,000.- บาท   
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 ข้อ 4  (กองชาง)
รายละเอียดดังนี้
เส้นที่  1 
สภาพเดิม  เป็นถนนหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบอ  ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ยาว  400.00  เมตร หนา  0.15  เมตร
ดําเนินการ  
- กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  400.00 เมตร  ไหลทางกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร สูง / หนา 0.15
 เมตร 
เส้นที่  2  
สภาพเดิม  เป็นถนนหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบอ  ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ยาว  120.00  เมตร หนา  0.15  เมตร
ดําเนินการ  
- กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  120.00 เมตร  ไหลทางกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 
480 ตารางเมตร สูง / หนา 0.15 เมตร 
เส้นที่  3
สภาพเดิม  เป็นถนนหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบอ  ขนาดผิวจราจร
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กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ยาว  70.00  เมตร หนา  0.15  เมตร
ดําเนินการ  
- กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  70.00 เมตร  ไหลทางกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 280 ตารางเมตร สูง / หนา 0.15
 เมตร 

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 6  บ้านจบกเกร็ง จํานวน 863,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ กอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สถานที่ดําเนินการ  หมูที่ 6  บ้านจบ
กเกร็ง เป็นเงิน 863,000.- บาท
สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกเป็นบอ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
  เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา  0.15  เมตร
ดําเนินการ กอสร้างถนนผิวจาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  5.00เมตร   ยาว  325.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 1,625.00  ตารางเมตรๆ ละ 531.08
 บาท (รวม Factor F 1.3624) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย  และป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
รวมเป็นเงินทั้งโครงการทั้งสิน 863,000.- บาท
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 89 ข้อ 5  (กองชาง)

ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 8  บ้านหนองตะขบ จํานวน 673,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขยายไหลทางถนน
คอนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  8  บ้านหนองตะขบ 
เป็นเงิน  673,000.- บาท
สภาพเดิม   เป็นถนน คสล. เดิมที่คับแคบ
ดําเนินการ  ขยายไหลทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้
ขนาดสองข้าง  ๆ ละ 0.50  เมตร ยาว  300.00 เมตร หนา  0.15
  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวดําเนินการไมน้อยกวา  300.00 ตาราง
เมตรๆ ละ 2,243.33 บาท  พร้อมรางระบายน้ํา คสล. แบบฝา
ปด กว้าง  0.50  เมตร  ลึก  0.50  เมตร
(รวม Factor f  1.3624)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  1  ป้าย 
ป้ายโครงการ  1  ป้าย  (ตามแบบ อบต.โคกตูมกําหนด) 
รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น  673,000.- บาท  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 92   ข้อ 7
 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก  หมูที่  3  บ้านโคกรัง จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจ
หินคลุก  หมูที่  3  บ้านโคกรัง  เป็นเงิน 310,000.- บาท
สภาพเดิม   เป็นถนนหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบอ 
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาว  1,500  เมตร 
ดําเนินการ  
- ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  1,500.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 600  
ลูกบาศกเมตรๆ ละ 516.67 บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย  
(รวม Factor f  1.3624)  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย 
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (ตามแบบ อบต. โคกตูมกําหนด) 
รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น  310,000.-  บาท  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  96
 ข้อ 15  
(กองชาง)
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ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก  หมูที่  6  บ้านจบเกร็ง จํานวน 269,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  หมูที่  6  บ้านจบกเกร็ง  เป็นเงิน 269,000.- บาท
สภาพเดิม   เป็นถนนหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบอ ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาว  1,300  เมตร 
ดําเนินการ  
- ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  1,300.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 520  ลูกบาศก
เมตรๆ ละ 517.31 บาท  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
ร้อย  (รวม Factor f  1.3624)  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย 
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (ตามแบบ อบต. โคกตูมกําหนด) 
รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น  269,000.- บาท  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  98
 ข้อ 16  
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 658,440 บาท

งบบุคลากร รวม 350,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 308,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  ราย (กอง
สงเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน  1 ราย(กองสง
เสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 287,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสง
เสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 191,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมารถยนตขนย้ายกล้า
ไม้  เพื่อนํามาแจกจายประชาชนในตําบลโคกตูม 
 แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-25664) หน้าที่ 160 ข้อ 3 (กองสง
เสริมการเกษตร)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการตรวจวิเคราะหดิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรม คาใช้จายชุดทดสอบดิน หรือ
คาใช้จายที่จําเป็นเพื่อลดการใช้ปุ๋ย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 122 ข้อ 13 
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกพืชอายุสั่นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว  เป็นคาใช้จายในการอบรม คาใช้จายในการเตรียมดินแปลง
สาธิตหรือคาใช้จายที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและฟนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้น ทั้งนี้การใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด จะชวยในการ
ตัดวงจรโรคแมลงที่กําลังระบาดในนาข้าว ตามระเบียบและหนังสิ
อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 119 ข้อ 6 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายโครงการฝกอบรมยุวเกษตร จํานวน 24,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมยุวเกษตร เป็นคาใช้
จายในการอบรม คาเวที คาเครื่องเสียง หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการให้ความรู้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 119 ข้อ 7 
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร คา
พาหนะ คาใช้จายในการฝกอบรม หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เพื่อ
ให้เกษตรกรและผู้นําเกษตรกรศึกษารูปแบบการดําเนินงานทาง
การเกษตรที่ประสบผลสําเร็จและนํามาปรับใช้ในพื้นที่ได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118 ข้อ 4 
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายโครงการอบรมกลุมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธข้าวชุมชน) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายฝกอบรมกลุมอาชีพ(การผลิตเมล็ดพันธุข้าว
ชุมชน) ในการสาธิต คาเวทีและคาเครื่องเสียง หรือคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น เพื่อผลิตข้าวพันธุดีไว้ใช้ในท้องถิ่น ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 116 ข้อ 1 
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายในการเข้ารวมประชุม อบรม ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ประจํา เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนฝกอบรมและสัมมนา และคาใช้จายอื่น ๆ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 178 ข้อ 1 (กองสงเสริมการเกษตร)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ เชน ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณเลข โตะทํา
งาน เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และหรือทรัพยสินที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
(กองสงเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลข  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ   (กองสงเสริมการเกษตร) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคารายจายพันธุพืช พันธุสัตว ปุ๋ย ดินเกษตร วัสดุ
เพาะชํา  สปริงเกอร จอบ เสียม พลั่ว มีด ตาชั่ง รถเข็น รถ
ดั๊มพ ผ้าใบ ด้าย สายยางน้ํา วัสดุการเกษตรอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
 (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองสงเสริมการเกษตร)
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องมือในการวิเคราะหดิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห
ดิน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000.-บาท เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะหดิน เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
 0850802/ว1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง(ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 หน้าที่ 226 ข้อ 4 (กองสงเสริม
การเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกนต้นไม้ (ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว) คาใช้ในการบํารุงรักษาต้นไม้หรือคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น เพื่อฟนฟูความสมดุลให้แกระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงคและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีสวนรวม
ปลูกต้นไม้ ดูแลและบํารุงรักษาต้นไม้ ตามแนวพระราชดําริแหง
องคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 159 ข้อ 1(กองสงเสริมการเกษตร) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,301,455 บาท

งบกลาง รวม 9,301,455 บาท
งบกลาง รวม 9,301,455 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ให้พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ในอัตราร้อยละ 5  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22
 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557
 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,842,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แกผู้สูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รายละเอียด แยกดังนี้
1. ชวงอายุ 60 -69 ป จํานวน  415 คน ๆ ละ 600.-บาท 
ตอเดือน  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 2,988,000
 บาท                
2. ชวงอายุ 70 -79 ป จํานวน  245  คน ๆ ละ  700.-บาท 
ตอเดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  2,058,000  บาท
3. ชวงอายุ 80 -89 ป จํานวน  68  คน ๆ ละ  800.-บาท 
ตอเดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  652,800  บาท
4. ชวงอายุ 90  ปขึ้นไป จํานวน  12  คน ๆ ละ  1,000.-บาท 
ตอเดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  144,000  บาท 
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการ แกคนพิการ ในเขต
ตําบลโคกตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จํานวน 300 คนๆ ละ 800
.-บาท  ตอเดือน  จํานวน 12  เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเอดส แกผู้ป่วยโรคเอดส 
ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยูยาก
จน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ในเขตพื้นที่ตําบลโคกตูม จํานวน  15  คน ๆ
  ละ  500.-  บาท  
ตอเดือน   จํานวน 12  เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขอองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 139,353 บาท

- เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม  และคาใช้จายกรณี
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือปฏบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 677 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557  (สํานัก
ปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น  หรือพื้นที่มีที่ (กองทุนตําบล) ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ตั้งไว้ไมน้อยกวา 40 เปอรเซ็นต)  
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด   ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลว.10 พฤศจิกายน  2552 
(กองสารธาณสุขฯ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 169,302 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  (กองคลัง)
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