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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา
เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

70,000
884,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานการ
พาณิชย์

1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

800,000
30,864,000
2,200,600
700,000
5,347,200
37,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

216,000

254,500

1,099,800

5,112,000

730,700

67,200

67,200

24,000

407,600

70,400

629,400

3,476,500

2,812,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

24,000
308,700

355,400
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

1,000,000

เงินช่วยพิเศษ

70,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

884,300

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

800,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30,864,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,200,600

สารองจ่าย

700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

5,347,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

37,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

270,000

270,000

1,673,700

1,673,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

324,000

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

1,133,300

1,133,300

270,000

270,000

3,237,900

15,235,000

420,200

689,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,221,400

1,362,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

134,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

226,000

76,500

161,800

990,300

10,031,400

1,035,600

14,249,500

32,899,400

เงินเดือนพนักงาน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินวิทยฐานะ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าจ้างลูกจ้างประจา

เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5,000

5,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

60,000

11,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

5,000
180,000

45,000
50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการธนาคาร
กายอุปกรณ์สาหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้
ด้อยโอกาส
- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราช
อาณาจักร

370,800

69,600

90,000

25,000

3,905,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอย

121,200

55,000

ค่าเช่าบ้าน

งบดาเนินงาน

121,200

20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินวิทยฐานะ
งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา
344,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าจ้างลูกจ้างประจา

รวม
344,400

252,900

505,800

556,800

902,400

15,000

141,000

ค่าเบี้ยประชุม

190,000

245,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

750,000

750,000

เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

252,900
103,200
35,000

10,000

120,000

23,400

337,800

921,600

5,000

10,000

90,000

270,000

195,000

10,000

1,916,000

6,256,000

115,000

115,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการธนาคาร
กายอุปกรณ์สาหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้
ด้อยโอกาส
- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราช
อาณาจักร

100,000

200,000

116,000

200,000

116,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

15,000

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรไทย

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

90,000

50,000

โครงการขยะทองคา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

140,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับ
ประเทศ
โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาค
กลาง
โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลโคกตูมคัพ

300,000

โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการโคกตูมพื้นที่สี
เขียว
โครงการจัดการขยะ
อันตราย
โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ประจาปี 2561
โครงการจัดงานท่อง
เที่ยวทุ่งทานตะวัน
ประจาปี 2561

100,000

30,000

โครงการ อย.น้อย
พัฒนาคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

แผนงานสาธารณ
สุข

10,000
50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

50,000

750,000

รวม

1,015,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรไทย

30,000

โครงการ อย.น้อย
พัฒนาคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย

50,000

โครงการขยะทองคา

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

140,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับ
ประเทศ

200,000

200,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาค
กลาง

300,000

300,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลโคกตูมคัพ
โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

300,000

1,500,000

1,500,000

โครงการโคกตูมพื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการจัดการขยะ
อันตราย

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ประจาปี 2561
โครงการจัดงานท่อง
เที่ยวทุ่งทานตะวัน
ประจาปี 2561

30,000

30,000

250,000

250,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่

10,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการจัดงานวัน
พระราชพิธี ประจาปี
งบประมาณ 2561
โครงการจัดงานวัน
สาคัญทางศาสนา (วัน
อาสาฬหบูชา)

10,000

โครงการจัดซื้อ-วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาหมู่
บ้าน/ชุมชน

300,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดทาและ
ทบทวนแผนชุมชน

30,000

โครงการจัดทาหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ EM BALL

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ของหน่วยงาน ชมรม
ท้องถิ่น และจังหวัดอื่น
ๆ

200,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี 2561
โครงการดูแลและส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

200,000

โครงการเทศบาลตาบล
โคกตูมเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน
โครงการธนาคารขยะ
ในสถานศึกษา
โครงการน้าใน คลอง
สวย ด้วยมือเรา

25,000
30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่

10,000

โครงการจัดงานวัน
พระราชพิธี ประจาปี
งบประมาณ 2561

500,000

ค่าใช้สอย

500,000

โครงการจัดงานวัน
สาคัญทางศาสนา (วัน
อาสาฬหบูชา)

10,000

โครงการจัดซื้อ-วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาหมู่
บ้าน/ชุมชน

300,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

40,000

โครงการจัดทาและ
ทบทวนแผนชุมชน

30,000

โครงการจัดทาหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ EM BALL

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ของหน่วยงาน ชมรม
ท้องถิ่น และจังหวัดอื่น
ๆ

200,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี 2561

30,000

30,000

โครงการดูแลและส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการเทศบาลตาบล
โคกตูมเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน

200,000

20,000

20,000

โครงการธนาคารขยะ
ในสถานศึกษา

25,000

โครงการน้าใน คลอง
สวย ด้วยมือเรา

30,000

หน้า : 9/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

โครงการบาบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพ ยาเสพติด

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข
300,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน
โครงการประชา
สัมพันธ์งานจัดเก็บราย
ได้
โครงการปล่อยแถว
สายตรวจสาธารณภัย
ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคติดเชื้อเอชไอวี

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคประจาถิ่น
และโรคอุบัติใหม่

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2561
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2561
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจาปี
2561
โครงการฝึกอบรม
"อาสาสมัครเยาวชน
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน" เพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
ประจาปี 2561
โครงการฝึกอบรม
ทักษะความสามารถ
ด้านดนตรี
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การแสดงพื้นบ้าน

100,000

หน้า : 10/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการบาบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพ ยาเสพติด

ค่าใช้สอย

300,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน

30,000

30,000

โครงการประชา
สัมพันธ์งานจัดเก็บราย
ได้

30,000

30,000

โครงการปล่อยแถว
สายตรวจสาธารณภัย
ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

งบดาเนินงาน

รวม

5,000

5,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคติดเชื้อเอชไอวี

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคประจาถิ่น
และโรคอุบัติใหม่

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2561

20,000

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2561

20,000

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจาปี
2561

50,000

50,000

โครงการฝึกอบรม
"อาสาสมัครเยาวชน
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน" เพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
ประจาปี 2561

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะความสามารถ
ด้านดนตรี
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การแสดงพื้นบ้าน

100,000

หน้า : 11/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรม
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี 2561
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจาปี 2561 (หลัก
สูตรทบทวน)
โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าดื่มตู้หยอด
เหรียญในชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการพัฒนาส้วม
สุขสันต์

50,000

โครงการมหกรรมกีฬา
อนุบาล
โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม

100,000
25,000

โครงการรณรงค์การ
ลด คัดแยก และนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

500,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล

250,000

โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน
โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

15,000

หน้า : 12/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรม
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี 2561

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจาปี 2561 (หลัก
สูตรทบทวน)

200,000

200,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าดื่มตู้หยอด
เหรียญในชุมชน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการพัฒนาส้วม
สุขสันต์

50,000

โครงการมหกรรมกีฬา
อนุบาล

100,000

โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม

25,000

โครงการรณรงค์การ
ลด คัดแยก และนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

500,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล

250,000

โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

15,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

2,500,000

2,500,000

หน้า : 13/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ
โครงการวันเทศบาล
โครงการวันปิยมหา
ราช
โครงการวันสาคัญทาง
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

10,000

โครงการวันสาคัญทาง
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกทานตะวันเพื่อการ
ท่องเที่ยว ประจาปี
2561
โครงการส่งเสริมการ
รักษาคุณภาพน้าทิ้ง
ครัวเรือน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการเกษตรแก่
เด็กและเยาวชน

300,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร

500,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา
โครงการให้ความรู้ผู้
ประกอบการฟาร์มสุกร

350,000

100,000
10,000

หน้า : 14/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

แผนงานการศึกษา

200,000

200,000
20,000

20,000

โครงการวันปิยมหา
ราช

10,000

10,000

โครงการวันสาคัญทาง
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

10,000

โครงการวันสาคัญทาง
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

10,000

200,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาคุณภาพน้าทิ้ง
ครัวเรือน
ค่าใช้สอย

รวม

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกทานตะวันเพื่อการ
ท่องเที่ยว ประจาปี
2561

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

20,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการเกษตรแก่
เด็กและเยาวชน

300,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร

500,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

4,310,100

4,310,100

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

350,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา

100,000

โครงการให้ความรู้ผู้
ประกอบการฟาร์มสุกร

10,000

หน้า : 15/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการให้ความรู้ผู้
ประกอบการเหมืองแร่
โรงแต่งแร่

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

20,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการชุมชน

900,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

300,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
ประจาปี 2561
โครงการอบรมสัมมนา
ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ
.2540
โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

100,000

โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

100,000
5,000

1,630,000
70,000

127,700

หน้า : 16/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการให้ความรู้ผู้
ประกอบการเหมืองแร่
โรงแต่งแร่

20,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการชุมชน

900,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

80,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

500,000

500,000

500,000

500,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ
.2540

70,000

70,000

โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

100,000

โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

100,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

80,000

300,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
ประจาปี 2561
โครงการอบรมสัมมนา
ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา

รวม

วัสดุเครื่องแต่งกาย

333,600

300,000
100,000

530,000

2,926,300
170,000

หน้า : 17/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

230,000

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

60,000

วัสดุสารวจ

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

510,000

3,000

3,000

1,121,700

46,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

330,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

2,000

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

ค่าวัสดุ

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

260,000
30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

5,000

วัสดุสานักงาน

40,000

40,000

วัสดุอื่น

20,000

วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

650,000

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล
ตู้เหล็ก 2 บาน

70,000

หน้า : 18/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
300,000

125,000

725,000

250,000

370,000

วัสดุสารวจ

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

20,000

285,000

828,000

400,000

370,000

2,050,700

100,000
100,000

5,000

100,000
274,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง

4,004,900

4,004,900
260,000

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

50,000

วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5,000

80,000

775,000

5,000

40,000

60,000

10,000

550,000

690,000

10,000

110,000

140,000

100,000

100,000

8,000

8,400

260,000

276,400

500,000

90,000

1,350,000

2,010,000

120,000

120,000

100,000

107,000

12,000

32,000

162,000

162,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

714,000
27,000

วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

รวม

3,000

4,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

20,000

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล
ตู้เหล็ก 2 บาน

180,000

180,000

99,000

99,000

หน้า : 19/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวล
แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด
LED สี
เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED สี
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์แบบ High
Speed Printer
สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร
เครื่องสารองไฟ

17,000

หน้า : 20/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวล
แบบที่ 1

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

22,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

30,000

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

21,000

21,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด
LED สี
เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED สี
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

17,000

17,000

17,000

7,700

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์แบบ High
Speed Printer
สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร
เครื่องสารองไฟ

2,800

7,700

15,400

15,800

15,800

355,400

355,400

2,800

5,600

หน้า : 21/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart
Card Reader)
สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมโลหะ
รอกโซ่มือโยก

10,000
8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

10,200

เครื่องตัดหญ้า

41,500

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่ง
ขับ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ
โครงการขยายจุดติด
ตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย
(ชุดภาครับ)
โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชน พล.รพศ.1 หมู่
ที่ 8 ตาบลนิคมสร้าง
ตนเอง
โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชน มทบ.13 หมู่ที่
8 ตาบลนิคมสร้างตน
เอง

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 22/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart
Card Reader)
สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

2,100

รวม

2,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมโลหะ

10,000

รอกโซ่มือโยก

8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

10,200

เครื่องตัดหญ้า

41,500

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่ง
ขับ

182,000

182,000

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาว

24,000

24,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ

25,000

25,000

โครงการขยายจุดติด
ตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย
(ชุดภาครับ)

495,000

495,000

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชน พล.รพศ.1 หมู่
ที่ 8 ตาบลนิคมสร้าง
ตนเอง

24,000

24,000

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชน มทบ.13 หมู่ที่
8 ตาบลนิคมสร้างตน
เอง

104,000

104,000

หน้า : 23/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชน รง.กสย.ศอว
.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตาบล
นิคมสร้างตนเอง
โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนท่าเดื่อน้อย หมู่ที่
5 ตาบลนิคมสร้างตน
เอง
โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านดงจาปา 2
หมู่ที่ 2 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง
โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบล
นิคมสร้างตนเอง
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
หมู่ที่ 1 ตาบลโคก
ตูม
หม้อแปลงไฟ (เพา
เวอร์ซับพลาย) ขนาด
40 แอมป์
ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องเล่นสนาม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้
น้า ขนาด 1 แรงม้า
เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบ
น้าพญานาค
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

51,000

หน้า : 24/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชน รง.กสย.ศอว
.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตาบล
นิคมสร้างตนเอง

81,000

81,000

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนท่าเดื่อน้อย หมู่ที่
5 ตาบลนิคมสร้างตน
เอง

97,000

97,000

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านดงจาปา 2
หมู่ที่ 2 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

178,000

178,000

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบล
นิคมสร้างตนเอง

248,000

248,000

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
หมู่ที่ 1 ตาบลโคก
ตูม

210,000

210,000

หม้อแปลงไฟ (เพา
เวอร์ซับพลาย) ขนาด
40 แอมป์

5,500

5,500

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องเล่นสนาม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

600,000

600,000
200,000

300,000

530,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้
น้า ขนาด 1 แรงม้า
เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบ
น้าพญานาค
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

51,000
170,000

170,000

หน้า : 25/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

4,000

สว่านไฟฟ้า

2,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างสนามกีฬา
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลโคกตูม

งบลงทุน

6,000,000

โครงการติดตั้งเสา
อากาศสัญญาณวิทยุสื่อ
สาร
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอย 6
(บริเวณคอสะพานสาย
จัตวา - สายทหาร)
ชุมชนบ้านห้วยจันทร์
หมู่ที่ 7 ตาบลโคกตูม

1,050,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้าน นาย
ปรีชา คูหา (แยก
ถนนสายศาลาแพร่)
ชุมชนบ้านนิคม 3
หมู่ที่ 9 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

900,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 26/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

787,000

รวม

787,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

4,000

สว่านไฟฟ้า

2,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง

99,600

99,600

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างสนามกีฬา
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลโคกตูม

งบลงทุน

โครงการติดตั้งเสา
อากาศสัญญาณวิทยุสื่อ
สาร

6,000,000

97,000

97,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอย 6
(บริเวณคอสะพานสาย
จัตวา - สายทหาร)
ชุมชนบ้านห้วยจันทร์
หมู่ที่ 7 ตาบลโคกตูม

1,050,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้าน นาย
ปรีชา คูหา (แยก
ถนนสายศาลาแพร่)
ชุมชนบ้านนิคม 3
หมู่ที่ 9 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

900,000

หน้า : 27/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 4
(บริเวณคอสะพานสาย
โท - สายจัตวา)
ชุมชนบ้านห้วยเสาร์
พัฒนา หมู่ที่ 14
ตาบลโคกตูม

1,180,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 8
(บริเวณหลังท่อลอด
ถนน) ชุมชนบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 6 ตาบล
โคกตูม

25,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 9
(ระหว่างสายจัตวา สายทหาร)
ชุมชนบ้านสระวัง หมู่
ที่ 15 ตาบลโคกตูม

990,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยแก้วตา
(แยกถนนทางหลวง
หมายเลข 3017)
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

495,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยเชื่อม
ระหว่างถนน บ้านวัง
น้าดา – ทางเข้าอ่างเก็บ
น้าห้วยซับเหล็ก ชุมชน
บ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยดงจาปา
10 ชุมชนบ้านดง
จาปา 1 หมู่ที่ 1
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

247,500

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 28/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 4
(บริเวณคอสะพานสาย
โท - สายจัตวา)
ชุมชนบ้านห้วยเสาร์
พัฒนา หมู่ที่ 14
ตาบลโคกตูม

1,180,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 8
(บริเวณหลังท่อลอด
ถนน) ชุมชนบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 6 ตาบล
โคกตูม

25,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 9
(ระหว่างสายจัตวา สายทหาร)
ชุมชนบ้านสระวัง หมู่
ที่ 15 ตาบลโคกตูม

990,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยแก้วตา
(แยกถนนทางหลวง
หมายเลข 3017)
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

495,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยเชื่อม
ระหว่างถนน บ้านวัง
น้าดา – ทางเข้าอ่างเก็บ
น้าห้วยซับเหล็ก ชุมชน
บ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยดงจาปา
10 ชุมชนบ้านดง
จาปา 1 หมู่ที่ 1
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

247,500

หน้า : 29/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยบ้าน นาง
ยุวดี สิงห์เหาะ (แยก
จากซอยวัดปราสาท
นิมิต) ชุมชนบ้านโคก
ตูม 3 หมู่ที่ 2 ตาบล
โคกตูม

480,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยบ้านยาย
พัน (แยกทางหลวง
สายโคกตูม – พระ
พุทธบาท) ชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่
11 ตาบลโคกตูม

495,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณถนนแยกเขา
ทรายอ่อน ชุมชนบ้าน
นิคม 3 หมู่ที่ 9
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

490,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ภายในหมู่
บ้านท่าเดื่อใหญ่ (จาก
สะพานหน้าวัด – ทาง
แยกหน้าที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชน
บ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ
หมู่ที่ 4 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

1,900,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ดงจาปา 2 หมู่ที่ 2
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
สระวัง หมู่ที่ 15
ตาบลโคกตูม

450,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 30/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยบ้าน นาง
ยุวดี สิงห์เหาะ (แยก
จากซอยวัดปราสาท
นิมิต) ชุมชนบ้านโคก
ตูม 3 หมู่ที่ 2 ตาบล
โคกตูม

480,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอยบ้านยาย
พัน (แยกทางหลวง
สายโคกตูม – พระ
พุทธบาท) ชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่
11 ตาบลโคกตูม

495,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณถนนแยกเขา
ทรายอ่อน ชุมชนบ้าน
นิคม 3 หมู่ที่ 9
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

490,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ภายในหมู่
บ้านท่าเดื่อใหญ่ (จาก
สะพานหน้าวัด – ทาง
แยกหน้าที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชน
บ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ
หมู่ที่ 4 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

1,900,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ดงจาปา 2 หมู่ที่ 2
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
สระวัง หมู่ที่ 15
ตาบลโคกตูม

450,000

หน้า : 31/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
สามพันตา หมู่ที่ 3
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองถ้า พัฒนา หมู่ที่
7 ตาบลนิคมสร้างตน
เอง

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่
11 ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 9
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยเสาร์ พัฒนา หมู่ที่
14 ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณโรงฆ่าสัตว์
เทศบาล ตาบลโคกตูม
หมู่ที่ 2 ตาบลโคกตูม

450,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 32/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
สามพันตา หมู่ที่ 3
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองถ้า พัฒนา หมู่ที่
7 ตาบลนิคมสร้างตน
เอง

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่
11 ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 9
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7
ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยเสาร์ พัฒนา หมู่ที่
14 ตาบลโคกตูม

450,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้า บริเวณโรงฆ่าสัตว์
เทศบาล ตาบลโคกตูม
หมู่ที่ 2 ตาบลโคกตูม

450,000

หน้า : 33/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ขยายและปรับปรุงผิว
ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 1 (ระหว่างสาย
เอก – สายตรี) ชุมชน
บ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10
ตาบลโคกตูม

1,200,000

ขยายและปรับปรุงผิว
ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 6 (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ต่อจาก
ของเดิมชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13
ตาบลโคกตูม

500,000

ขยายและปรับปรุงผิว
ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 7 ชุมชนบ้าน
ห้วยส้ม หมู่ที่ 6
ตาบลโคกตูม

1,370,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านซอย
5 หมู่ที่ 13 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านดง
จาปา 2 หมู่ที่ 2
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านสระ
วัง หมู่ที่ 15 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านสาม
พันตา หมู่ที่ 3 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4
ตาบลโคกตูม

360,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 34/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ขยายและปรับปรุงผิว
ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 1 (ระหว่างสาย
เอก – สายตรี) ชุมชน
บ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10
ตาบลโคกตูม

1,200,000

ขยายและปรับปรุงผิว
ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 6 (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ต่อจาก
ของเดิมชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13
ตาบลโคกตูม

500,000

ขยายและปรับปรุงผิว
ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 7 ชุมชนบ้าน
ห้วยส้ม หมู่ที่ 6
ตาบลโคกตูม

1,370,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านซอย
5 หมู่ที่ 13 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านดง
จาปา 2 หมู่ที่ 2
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านสระ
วัง หมู่ที่ 15 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านสาม
พันตา หมู่ที่ 3 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4
ตาบลโคกตูม

360,000

หน้า : 35/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่
11 ตาบลโคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านห้วย
ขมิ้น หมู่ที่ 1 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 6 ตาบลโคก
ตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านห้วย
เสาร์พัฒนา หมู่ที่ 14
ตาบลโคกตูม

360,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ขุดลอกคลองน้าซับ
ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่
ที่ 6 ตาบลโคกตูม

260,000

ขุดลอกคลองห้วยขมิ้น
ชุมชนบ้านหนองถ้า
หมู่ที่ 7 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

100,000

ขุดลอกคลองห้วยซับ
เสือแมบ ชุมชนบ้าน
ซับเสือแมบสามัคคี
หมู่ที่ 10 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

500,000

ขุดลอกคลองห้วยซับ
เหล็ก ชุมชนบ้านนิคม
1 พัฒนา หมู่ที่ 3
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

ขุดลอกคลองห้วยวังน้า
ดา ชุมชนบ้านนิคม 6
สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

45,000

ขุดลอกลาห้วยกระแทก
ชุมชนบ้านท่าเดื่อ คงเจริญ หมู่ที่ 4
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 36/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่
11 ตาบลโคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านห้วย
ขมิ้น หมู่ที่ 1 ตาบล
โคกตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 6 ตาบลโคก
ตูม

360,000

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
บริเวณชุมชนบ้านห้วย
เสาร์พัฒนา หมู่ที่ 14
ตาบลโคกตูม

360,000

ขุดลอกคลองน้าซับ
ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่
ที่ 6 ตาบลโคกตูม

260,000

ขุดลอกคลองห้วยขมิ้น
ชุมชนบ้านหนองถ้า
หมู่ที่ 7 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

100,000

ขุดลอกคลองห้วยซับ
เสือแมบ ชุมชนบ้าน
ซับเสือแมบสามัคคี
หมู่ที่ 10 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

500,000

ขุดลอกคลองห้วยซับ
เหล็ก ชุมชนบ้านนิคม
1 พัฒนา หมู่ที่ 3
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

ขุดลอกคลองห้วยวังน้า
ดา ชุมชนบ้านนิคม 6
สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

45,000

ขุดลอกลาห้วยกระแทก
ชุมชนบ้านท่าเดื่อ คงเจริญ หมู่ที่ 4
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

หน้า : 37/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ขุดลอกลาห้วยจันทร์
(ระหว่างซอย 2 – ซอย
3) ชุมชนบ้านร่วมใจ
หมู่ 16 หมู่ที่ 16
ตาบลโคกตูม

500,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้าน
ซับเสือแมบ ชุมชน
บ้านซับเสือแมบ
สามัคคี หมู่ที่ 10
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วย
ส้ม ชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที่ 15 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

500,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอย 1
(ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที่ 10 ตาบลโคก
ตูม

180,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอย 2
(ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที่ 10 ตาบลโคก
ตูม

280,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอย 3
(ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที่ 10 ตาบลโคก
ตูม

500,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอยศูนย์
ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่
ที่ 8 ตาบลโคกตูม

500,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 38/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ขุดลอกลาห้วยจันทร์
(ระหว่างซอย 2 – ซอย
3) ชุมชนบ้านร่วมใจ
หมู่ 16 หมู่ที่ 16
ตาบลโคกตูม

500,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้าน
ซับเสือแมบ ชุมชน
บ้านซับเสือแมบ
สามัคคี หมู่ที่ 10
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

500,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วย
ส้ม ชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที่ 15 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

500,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอย 1
(ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที่ 10 ตาบลโคก
ตูม

180,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอย 2
(ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที่ 10 ตาบลโคก
ตูม

280,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอย 3
(ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที่ 10 ตาบลโคก
ตูม

500,000

ขุดลารางพร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
บริเวณซอยศูนย์
ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่
ที่ 8 ตาบลโคกตูม

500,000

หน้า : 39/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บริเวณซอยมะค่าห้าขา
(แยกถนนทางหลวง
หมายเลข 3017)
ชุมชนบ้านหนองขาม
หมู่ที่ 7 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

240,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 10
(ระหว่างสายตรี - สาย
โท) ชุมชนบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 6 ตาบล
โคกตูม

990,000

ปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ซอยดงจาปา
7 (ต่อจากของเดิม)
ชุมชนบ้านรักโคก
สะอาด หมู่ที่ 11
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

480,000

ปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณสายเหมืองแร่
(สายจัตวา – สาย
ทหาร) ชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 9
ตาบลโคกตูม

900,000

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล. บริเวณซอยปาปี
ชุมชนบ้านหมู่ 8
สามัคคี หมู่ที่ 8
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

400,000

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล.ลอดถนน บริเวณ
ซอย 4 (สายเอก –
สายตรี) ชุมชนบ้านคีรี
วงก์ หมู่ที่ 10 ตาบล
โคกตูม

41,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 40/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บริเวณซอยมะค่าห้าขา
(แยกถนนทางหลวง
หมายเลข 3017)
ชุมชนบ้านหนองขาม
หมู่ที่ 7 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

240,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณซอย 10
(ระหว่างสายตรี - สาย
โท) ชุมชนบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 6 ตาบล
โคกตูม

990,000

ปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ซอยดงจาปา
7 (ต่อจากของเดิม)
ชุมชนบ้านรักโคก
สะอาด หมู่ที่ 11
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

480,000

ปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณสายเหมืองแร่
(สายจัตวา – สาย
ทหาร) ชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 9
ตาบลโคกตูม

900,000

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล. บริเวณซอยปาปี
ชุมชนบ้านหมู่ 8
สามัคคี หมู่ที่ 8
ตาบลนิคมสร้างตนเอง

400,000

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล.ลอดถนน บริเวณ
ซอย 4 (สายเอก –
สายตรี) ชุมชนบ้านคีรี
วงก์ หมู่ที่ 10 ตาบล
โคกตูม

41,000

หน้า : 41/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล.ลอดถนน บริเวณ
ซอย 4 (สายเอกฝั่ง
ขวา) ชุมชนบ้านคีรี
วงก์ หมู่ที่ 10 ตาบล
โคกตูม

40,000

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล.ลอดถนน บริเวณ
ซอยนิคม 4 ชุมชน
บ้านนิคม 1 พัฒนา
หมู่ที่ 3 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

40,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
ตาบลโคกตูม
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลโคกตูม หมู่ที่ 2
ตาบลโคกตูม
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาบล
โคกตูม
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6)
ก่อสร้างโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1
(ซอย 6)
จัดทาป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

60,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 42/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล.ลอดถนน บริเวณ
ซอย 4 (สายเอกฝั่ง
ขวา) ชุมชนบ้านคีรี
วงก์ หมู่ที่ 10 ตาบล
โคกตูม

40,000

วางท่อระบายน้า ค.ส
.ล.ลอดถนน บริเวณ
ซอยนิคม 4 ชุมชน
บ้านนิคม 1 พัฒนา
หมู่ที่ 3 ตาบลนิคม
สร้างตนเอง

40,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
ตาบลโคกตูม

350,000

350,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลโคกตูม หมู่ที่ 2
ตาบลโคกตูม

500,000

500,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาบล
โคกตูม

200,000

200,000

ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6)

500,000

500,000

ก่อสร้างโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1
(ซอย 6)

1,000,000

1,000,000

50,000

50,000

อาคารต่าง ๆ

จัดทาป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

252,000
6,100,000

252,000
25,000

6,185,000

หน้า : 43/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง
รวม

41,999,100

แผนงานการ
พาณิชย์
550,000

แผนงานการเกษตร
1,128,700

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
8,741,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ
8,159,900

3,393,200

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
38,671,200

แผนงานสาธารณ
สุข
6,326,700

หน้า : 44/44

วันที่พิมพ์ : 19/8/2560 16:25:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา
รวม

35,913,400

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
5,460,100

39,684,700

รวม
190,028,000

