
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสนวน
อําเภอ ชํานิ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,941,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,211,060 บาท
งบบุคลากร รวม 5,037,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่นายกอบต. และรองนายกอบต
. จํานวน  2  คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต. และรองนายกอบต
. จํานวน  2  คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. และรองนายกอบต
. จํานวน  2  คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ., รองประธาน
สภาฯ ,สมาชิกสภาฯ ,เลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,811,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,079,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักปลัด
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหาร อบต.(ระดับกลาง)
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 คน
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 4 คน
งบดําเนินงาน รวม 1,725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เป็นเงิน    80,000  บาท  
    2. ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  เป็นเงิน  3,000  บาท 
    3. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดทีทําการ  เป็นเงิน  60,000
  บาท  
    4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมการ
บริการ เป็นเงิน 10,000  บาท  
    5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าพืนทีเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  รับ – 
ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 7,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ เป็นเงิน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง เป็นเงิน 50,000 
บาท

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 50,000  บาท
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 79 )
โครงการศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า 77 )
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  80)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในสํานักงาน
ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าซือสิงของ วัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน เครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ แท่นกล่าวรายงาน มู่ลี พระบรม
ฉายาลักษณ์ วัสดุ  ฯลฯ เป็นเงิน 100,000  บาท  
2. ค่าหนังสือพิมพ์  วารสาร  ฯลฯ  เป็นเงิน  15,000  บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอด
ฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้ว
นํา ช้อน ส้อม จาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุไม้ต่างๆ นํามันทาไม้สีต่าง ๆแปรงทาสีปูนซิ
เมนต์  เหล็กเส้น หินทรายอิฐ
ต่างๆ,กระเบือง,สังกะสี ค้อน ท่อ เลือย คีม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยางรถยนต์
ส่วนกลางรถบรรทุกนําเอนกประสงค์ หัวเทียน นํามันเบรก  ยางนอก  ยาง
ใน  กุญแจ  จาระบี  กรวยจราจร แผงกัน กระจกโค้งมน สัณญาณไฟ
ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน   สําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง  รถบรรทุกนําเอนกประสงค์  เครืองตัดหญ้า   รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ค่าอัด  ขยายรูป ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แฟล้ตไดร้บันทึกข้อมูล ตลับหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์  สายพ่วงคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสนวน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสนวน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ธนาณัติ   ดวงตราไปรษณีย์   ค่าลง
ทะเบียน  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 105,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ต
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งบลงทุน รวม 393,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 393,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือจ่ายเป็น
1. โต๊ะประชุมสภา จํานวน  4  ตัวๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
2. โต๊ะโฟเมก้า จํานวน  4  ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ชันวางเอกสาร จํานวน  1  ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท
4. เก้าอีล้อเลือน จํานวน  4  ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
5. เต้นท์ผ้าใบ จํานวน  4  หลังๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
6. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานประตู จํานวน  3  ตัวๆละ 8,000 บาท 
เป็นเงิน 24,000 บาท

จํานวน 268,500 บาท

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เพือจ่ายเป็น
1. ท่อดูดนํา จํานวน  1  ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็น
1. เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน  2  เครืองราคาเครืองละ 22,000 บาท เป็นเงิน  
44,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  
2. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1
 (27 หน้า/นาที) จํานวน  2 เครือง ราคาเครืองละ 7,900 บาท เป็นเงิน 
15,800 บาท  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560

จํานวน 59,800 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง บํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของหน่วย
งาน เช่น รถบรรทุกนําเอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึงพอ
ใจ  ตามโครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 81)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุน เทศบาลตําบลหนองปล่อง จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้างระดับอําเภอ อําเภอชํานิ (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 96)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  จํานวน  15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐพิธี (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 95)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,469,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,468,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,468,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,268,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 129,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  คน

งบดําเนินงาน รวม 985,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 725,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในอบต.โคกสนวน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
1. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เป็นเงิน  10,000   บาท   
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์เกียวกับภาษีต่างๆ งานจัดเก็บรายได้,งานประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  เป็นเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  เป็นเงิน  50,000 บาท
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  กระดาษต่อเนือง  แป้นพิมพ์ เม้าส์ ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็กแบบสองบานประตู จํานวน ๑ 
หลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์เอกสาร Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21เมษายน 2560 ข้อ 47)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ
.2560

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นเงิน  
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี  หน้า 86)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา
อุปโภค บริโภค   15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นําอุปโภค บริโภค 15,000 บาท 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปรากกฎในแผนพัฒนาสีปี  หน้า 71)
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 86)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,732,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,469,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,469,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,262,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภาระกิจ
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภาระกิจ
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
บุคลากรท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  ปากกา ดินสอ กระดาษ เครือง
เย็บกระดาษ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้ว
นํา ช้อน ส้อม จาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับ
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เม้าท์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 92,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 3 ตัว ๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 7,500 บาท
ชันวางแฟ้มเอกสารแบบ 2 ชัน จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มเอกสารแบบ 2 ชันจํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบานประตู จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานประตู จํานวน 2 ตู้ ๆ
ละ 8,000 บาทเป็นเงิน 16,000 บาท
โต๊ะทํางานชนิดเหล็กแบบมีกระจก จํานวน 25,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็กแบบมีกระจก จํานวน 3 ตัว ๆ
ละ 8,500 บาทเป็นเงิน 25,500 บาท
โต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ชุด ๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์ ขนาด 32 นิว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง เป็น
เงิน 15,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,324,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,052,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 491,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  73)
โครงการจัดซือสืออุปกรณ์การเรียนรู้และจัดซืออุปกรณ์ ,เครืองมือ,เครืองใช้ 
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 124,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสืออุปกรณ์การเรียนรู้และจัดซืออุปกรณ์ ,เครือง
มือ,เครืองใช้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  หน้า 73)
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน จํานวน 357,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 91)

ค่าวัสดุ รวม 560,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 560,300 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคก
สนวน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 73 )
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกสนวนสังกัด สพป
.บร.1  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 73 )
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างโรงอาหารและห้องครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างโรงอาหารและห้องครัวในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 67)

งบเงินอุดหนุน รวม 872,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 872,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 872,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสนวน เพือเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านโคกสนวน(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  91)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 85)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 85)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนสาธารณะสุขชุมชน ตังไว้  60,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 100)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 857,960 บาท
งบบุคลากร รวม 696,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 696,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสังกัดกองสวัสดิการสังคม
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่วนสวัสดิการสังคม
งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เป็นเงิน 10,000  บาท
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างล้าง
อัด  ขยายภาพ อืนๆ เป็นเงิน   10,000   บาท 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้อง
ถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ,รถ
จักรยานยนต์ ,เครืองคอมพิวเตอร์ ,เครืองพิมพ์ดีด , เครืองอัด
สําเนา , ตู้ , โต๊ะ , เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ต่างๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 64,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 54,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวเพือลดรายจ่าย จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวเพือลดราย
จ่าย (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 70)
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทํานําหมักชีวภาพจาก
วัสดุทีเหลือจากเศษพีชผักทางการเกษตรเพือลดรายจ่าย

จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทํานํา
หมักชีวภาพจากวัสดุทีเหลือจากเศษพืชผักทางการเกษตรเพือลดราย
จ่าย (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า70)
โครงการให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทาง
สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 71)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตังไว1้0,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 90)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,177,000 บาท
งบบุคลากร รวม 627,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เป็นเงิน  50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิน เป็น
เงิน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอืน
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่นปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้
บรรทัดเครืองเย็บกระดาษ ยางลบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  หลอด
ฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุไม้ต่างๆ นํามันทาไม้สีต่าง ๆแปรงทาสีปูนซิ
เมนต์  เหล็กเส้น หินทรายอิฐ
ต่างๆ,กระเบือง,สังกะสี   ค้อน    ท่อ   เลือย  คีม   ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี  หัว
เทียน  นํามันเบรก  นํามันเครืองฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน   สําหรับจักรยานรถยนต์
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสีต่างฯ  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาว
เทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้มาจากการล้าง  อัด  ขยายฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก แป้นพิมพ์ เม้าท์ สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,022,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,022,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,022,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนามพลวง - กะลันทา หมู่ที 
5 บ้านระนามพลวง

จํานวน 228,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร เทพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450.00  ตารางเมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้าง  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 56)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีผดุงพัฒนา (ช่วงต่อ) หมู่ที 
1 บ้านโคกสนวน

จํานวน 100,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00  ตารางเมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้าง  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 45)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริพัฒนา - ทีราชพัสดุ หมู่ที 
8 บ้านนากลาง

จํานวน 186,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  เทพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 367.50  ตารางเมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้าง  กว้าง 0.50 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่างถาวร (ช่วงต่อ) หมู่ที 2 
บ้านหนองกระทุ่ม

จํานวน 214,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  เทพืน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910.00  ตารางเมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้าง  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 54)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์ หมู่ที 4 บ้านโคก
ตะแบก

จํานวน 564,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910.00  ตารางเมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้าง  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 54)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน - หนอง
น้อย หมู่ที 2 บ้านหนองกระทุ่ม

จํานวน 280,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง จ
 0.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร  ลึก
เฉลีย 0.50 เมตร  หนา  0.10 เมตร   พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 49)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที 7 
บ้านสวนสนุก

จํานวน 200,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง  0.50  เมตร ยาว 86.00 เมตร  ลึก
เฉลีย  0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 60)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรืนรมย์ชมชืน - 
หนองเม็ก หมู่ที 1 บ้านโคกสนวน

จํานวน 100,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.50 เมตร หนา 0.10  เมตร   พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 45)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม - 
ศาลปู่ตา หมู่ที 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

จํานวน 500,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความ กว้าง 0.50  เมตร ยาว 214.00 เมตร  ลึก
เฉลีย 0.50  เมตร หนา 0.10 เมตร   พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 52)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอีสานเหนือ หมู่ที 6 
บ้านหนองจําปา

จํานวน 250,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร  ลึก
เฉลีย 0.50 หนา 0.10 เมตร   พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสนวนกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 58)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบกักเก็บนําภายในตําบลโคกสนวน หมู่ที 1-8 เป็นเงิน 
200,000 บาท  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 66)

จํานวน 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน เป็นเงิน 
200,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 69)

จํานวน 200,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 432,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เป็น
เงิน 10,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 82)
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพือทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพือทบทวนและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี เป็นเงิน  15,000 บาท(ตามแ ผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า 82)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตัง เป็น
เงิน 50,000  บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 83)
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนใน   เป็นเงิน  10,000 บาท(ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า 83)

งบลงทุน รวม 267,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 267,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการ (หอกระจายข่าว) จํานวน 267,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการ (หอกระจา
ยข่าว ) เป็นเงิน 267,000  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 83)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ ตังไว้  10,000  บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  หน้า 97) 
2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ ตังไว้ 10,000  บาท เพือเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 98)  
3.อุดหนุนทีปกครองอําเภอชํานิ ตังไว้ 10,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า 98) 
4.อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชํานิ ตังไว้ 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจําปี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 99)
5.อุดหนุนทีปกครองอําเภอชํานิ ตังไว้ 20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมันคง(ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  หน้า 99)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน  เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด
ระดับอําเภอ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับอําเภอ อําเภอ
ชํานิ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 75)
โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนต้านยาเสพติด ระดับอําเภอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามวลชนต้านยาเสพติดอําเภอ
ชํานิ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 75)
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด  ระดับตําบล จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับ
ตําบล "โคกสนวนเกมส์"(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 74)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนอําเภอชํานิ เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา “ชํานิเกมส์ต้านยา
เสพติด"(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า92)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน
ไทย(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 75)
โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชํานิจ ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อ
ชํานิ ประจําปี 2561(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 74)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 76)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  ตังไว้  10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนมัสการหลวงพ่อชํา
นิจ ประจําปี 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 92)
2.อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตังไว้  10,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ประจําปีงบ
ประมาณ 2561(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 93)
3.อุดหนุนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์  ตังไว้  10,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระ
ราชทานฯ ประจําปีงบประมาณ 2561(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 92)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 87)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,762,520 บาท
งบกลาง รวม 6,762,520 บาท
งบกลาง รวม 6,762,520 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,987,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า 71)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,256,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า 72)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  72)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 65,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 143,920 บาท
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