




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,081,581.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 75,587,799.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,508,950.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 27,297.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 60,751,090.26 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 46,657.40 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 23,408.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 121,724.45 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 46,918.86 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,975,046.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 34,532,234.11 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 16,522,972.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 54,617,788.43 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 20,411,655.25 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,982,036.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,958,296.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,401,750.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,844,050.86 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 147,972.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,589,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 46,657.40 203,000.00 165,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

23,408.50 73,000.00 75,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 121,724.45 200,000.00 120,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,918.86 55,500.00 29,500.00

หมวดรายได้จากทุน 5,100.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 243,809.21 536,500.00 395,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,975,046.94 25,563,500.00 26,605,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,975,046.94 25,563,500.00 26,605,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 34,532,234.11 33,900,000.00 36,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,532,234.11 33,900,000.00 36,500,000.00

รวม 60,751,090.26 60,000,000.00 63,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 20,411,655.25 21,124,800.00 21,619,100.00

งบบุคลากร 14,982,036.00 17,059,200.00 15,949,600.00

งบดําเนินงาน 7,958,296.32 11,614,800.00 13,911,400.00

งบลงทุน 7,401,750.00 6,323,200.00 8,528,900.00

งบเงินอุดหนุน 3,844,050.86 3,858,000.00 3,491,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 54,617,788.43 60,000,000.00 63,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,248,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,096,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,204,900

แผนงานสาธารณสุข 1,496,560

แผนงานสังคมสงเคราะห 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 490,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 96,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,202,000

แผนงานการเกษตร 1,296,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,619,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,619,100 21,619,100
    งบกลาง 21,619,100 21,619,100

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,389,760 2,295,840 402,720 10,088,320
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,691,000 0 0 2,691,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,698,760 2,295,840 402,720 7,397,320

งบดําเนินงาน 3,424,000 532,000 0 3,956,000
    คาตอบแทน 1,072,000 192,000 0 1,264,000

    คาใช้สอย 1,522,000 220,000 0 1,742,000

    คาวัสดุ 400,000 100,000 0 500,000

    คาสาธารณูปโภค 430,000 20,000 0 450,000

งบลงทุน 1,120,100 64,000 0 1,184,100
    คาครุภัณฑ 1,120,100 64,000 0 1,184,100

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

รวม 11,953,860 2,891,840 402,720 15,248,420

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 476,520 476,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 476,520 476,520

งบดําเนินงาน 620,000 0 620,000
    คาใช้สอย 620,000 0 620,000

รวม 620,000 476,520 1,096,520

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 856,000 1,389,000 2,245,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 856,000 1,389,000 2,245,000

งบดําเนินงาน 624,000 4,771,100 5,395,100
    คาตอบแทน 119,000 110,000 229,000

    คาใช้สอย 350,000 1,472,100 1,822,100

    คาวัสดุ 155,000 2,990,000 3,145,000

    คาสาธารณูปโภค 0 199,000 199,000

งบลงทุน 27,700 17,100 44,800
    คาครุภัณฑ 27,700 17,100 44,800

งบเงินอุดหนุน 0 2,520,000 2,520,000
    เงินอุดหนุน 0 2,520,000 2,520,000

รวม 1,507,700 8,697,200 10,204,900

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 402,760 0 402,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 402,760 0 402,760

งบดําเนินงาน 423,800 240,000 663,800
    คาตอบแทน 258,800 0 258,800

    คาใช้สอย 80,000 240,000 320,000

    คาวัสดุ 85,000 0 85,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000
    คาครุภัณฑ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 420,000 420,000
    เงินอุดหนุน 0 420,000 420,000

รวม 836,560 660,000 1,496,560

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 510,000 510,000
    คาใช้สอย 510,000 510,000

รวม 510,000 510,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 490,000 490,000
    เงินอุดหนุน 490,000 490,000

รวม 490,000 490,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 240,000 240,000
    คาใช้สอย 240,000 240,000

รวม 240,000 240,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 10,000 85,000
    คาใช้สอย 75,000 10,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 0 11,000 11,000
    เงินอุดหนุน 0 11,000 11,000

รวม 75,000 21,000 96,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,846,000 0 1,846,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,846,000 0 1,846,000

งบดําเนินงาน 999,500 1,074,000 2,073,500
    คาตอบแทน 419,500 0 419,500

    คาใช้สอย 290,000 50,000 340,000

    คาวัสดุ 290,000 1,024,000 1,314,000

งบลงทุน 100,000 7,182,500 7,282,500
    คาครุภัณฑ 100,000 0 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 7,182,500 7,182,500

รวม 2,945,500 8,256,500 11,202,000

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 891,000 0 891,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 891,000 0 891,000

งบดําเนินงาน 330,000 38,000 368,000
    คาตอบแทน 73,000 0 73,000

    คาใช้สอย 192,000 38,000 230,000

    คาวัสดุ 65,000 0 65,000

งบลงทุน 7,500 0 7,500
    คาครุภัณฑ 7,500 0 7,500

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

รวม 1,258,500 38,000 1,296,500

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,248,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,096,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,204,900

แผนงานสาธารณสุข 1,496,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 490,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 96,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,202,000

แผนงานการเกษตร 1,296,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,619,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลคูขาด และโดยอนุมัติของนายอําเภอคง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลคูขาดปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลคูขาดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลคูขาด

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง นายอําเภอคง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 713.93 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 16,065.08 18,518.80 185,000.00 -18.92 % 150,000.00
     ภาษีป้าย 18,868.00 28,138.60 18,000.00 -16.67 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 35,647.01 46,657.40 203,000.00 165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,958.50 5,335.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,735.00 3,750.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 340.00 990.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 510.00 5.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,600.00 3,000.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 4,590.00 6,300.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

52,600.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,265.00 4,018.50 3,000.00 33.33 % 4,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,001.00 10.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 78,599.50 23,408.50 73,000.00 75,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 186,137.13 121,724.45 200,000.00 -40.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 186,137.13 121,724.45 200,000.00 120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 95,647.00 46,918.86 50,000.00 -52.00 % 24,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 95,647.00 46,918.86 55,500.00 29,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,700.00 5,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,700.00 5,100.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 743,309.87 756,606.55 750,000.00 13.33 % 850,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,901,472.50 11,317,139.64 10,600,000.00 8.49 % 11,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,326,045.06 4,808,692.05 4,400,000.00 13.64 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,497.57 254,780.81 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,553,883.83 7,991,584.73 8,433,500.00 -3.95 % 8,100,000.00
     คาภาคหลวงแร 119,568.32 121,132.08 130,000.00 -7.69 % 120,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 67,119.52 44,089.08 100,000.00 -65.00 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

796,856.00 681,022.00 900,000.00 -16.67 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,758,752.67 25,975,046.94 25,563,500.00 26,605,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,802,793.00 34,532,234.11 33,900,000.00 7.67 % 36,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 33,802,793.00 34,532,234.11 33,900,000.00 36,500,000.00
รวมทุกหมวด 57,959,276.31 60,751,090.26 60,000,000.00 63,500,000.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 152,225 110,452 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,867 7,727 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,878,400 14,408,100 15,387,800 3.98 % 16,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,313,600 4,265,400 4,370,000 -0.88 % 4,331,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 60,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 69,972.89 799,976.25 480,000 -65.1 % 167,500

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 -70 % 3,000

คาภาษีที่ต้องชําระตามกฎหมายกําหนด 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด 0 10,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด

0 0 10,000 100 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนสวัสดุการสังคมตําบลคู
ขาด

10,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 220,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด

220,000 220,000 220,000 -100 % 0

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 522,000 3.45 % 540,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

255,000 530,000 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมงบกลาง 18,966,064.89 20,411,655.25 21,336,800 21,619,100
รวมงบกลาง 18,966,064.89 20,411,655.25 21,336,800 21,619,100
รวมงบกลาง 18,966,064.89 20,411,655.25 21,336,800 21,619,100

รวมแผนงานงบกลาง 18,966,064.89 20,411,655.25 21,336,800 21,619,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 454,080 17.18 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 8.26 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 8.26 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 5 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

3,441,600 3,289,006 1,655,100 19.45 % 1,977,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,126,320 3,973,726 2,279,820 2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,076,200 3,265,620 3,310,000 -13.73 % 2,855,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 2,000 0 % 2,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 255,060 268,980 288,960 0 % 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,296,323 1,317,450 1,380,000 -7.65 % 1,274,400

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:03 หน้า : 3/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,835 63,710 69,000 -1.45 % 68,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,910,418 5,125,760 5,259,960 4,698,760
รวมงบบุคลากร 9,036,738 9,099,486 7,539,780 7,389,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

74,900 139,900 1,378,000 -34.69 % 900,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 84,000 93,000 132,000 0 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,986.75 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 162,886.75 232,900 1,550,000 1,072,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 383,662.4 267,219.3 300,000 0 % 300,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 20,000

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

84,000 85,400 100,000 0 % 100,000

จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 76,895 38,275 56,000 42.86 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 244,642 108,704 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 160,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 202,000 -0.99 % 200,000

โครงการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 0 0 0 100 % 5,000

โครงการคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 335,000 -85.07 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 0 4,875 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา 0 1,720 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

0 0 0 100 % 8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบริมราชินีนาถ

7,820 3,470 8,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 28 
กรกฎาคม

720 720 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน

4,720 720 8,000 0 % 8,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

68,027 378,564 200,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไมโกง 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการวันปิยมหาราช 1,000 1,000 5,000 0 % 5,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 15,000 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริของพอหลวง

30,960 10,860 30,000 0 % 30,000

โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์

7,540 0 0 0 % 0

โครงการสร้างความรักความปรองดองความ
สามัคคีสมานฉันท์

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสํานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

16,860 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองใน
พระราชดําริโดย องค์การบริหารสวนตําบล
คูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

214,878.6 25,600 50,000 200 % 150,000

โครงการอบรม สัมมนาทัศนศึกษา และดู
งานนอกสถานที่ของ  คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา องค์การบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง ประจํา 
พนักงานจ้างของ องค์การบริหารสวนตําบล
คูขาด

0 0 264,000 -100 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง (กปน.)

0 0 53,000 -81.13 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต
. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสวนตําบลคู
ขาด

17,560 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสาร
ของทางราชการ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสาร
ของทางราชการแกคณะผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลคูขาด

18,960 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จํา
เป็นในชีวิตประจําวันและการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

19,900 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จํา
เป็นในชีวิตประจําวันและการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

0 0 20,000 0 % 20,000

อบรม สัมมนาทัศนศึกษา และดูงานนอก
สถานที่ของ  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา 
องค์การบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง ประจํา พนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด

399,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อบรมคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม พูน ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติ
งาน

0 198,890 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,471.9 181,562.17 500,000 -60 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,655,616.9 1,322,579.47 2,432,000 1,522,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 64,184 58,452.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,700 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 38,870 42,110 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 32,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,401.2 68,380.4 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,050 38,110 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 263,205.2 239,052.9 400,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 315,708.94 309,247.65 280,000 17.86 % 330,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 21,016 23,011 25,000 0 % 25,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,401.47 10,221.71 25,000 0 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 6,380 13,914 20,000 0 % 20,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 18,232.92 42,603.34 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 371,739.33 398,997.7 380,000 430,000
รวมงบดําเนินงาน 2,453,448.18 2,193,530.07 4,762,000 3,424,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 3 ตัวๆละ 3,500 บาท 0 0 10,500 -100 % 0

เก้าอี้บุนวม 34,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 
แบบติดผนัง

0 25,300 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู

0 0 0 100 % 86,000

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทียู

386,400 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 5,000 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน สําหรับเก็บแฟ้ม
เอกสาร

0 0 17,700 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 จํานวน 3 ตัวๆละ 
5,000 บาท

0 0 15,000 -100 % 0
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โต๊ะพับอเนกประสงค์ 64,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ  ระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 19,300

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0 0 0 100 % 29,900

เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมลําโพง 150,000 0 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 34,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 12,590 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานัก
งาน

15,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)  

0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 3,450 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์ 90,000 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,150 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 788,140 28,750 117,800 1,120,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด

0 148,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 148,000 500,000 0
รวมงบลงทุน 788,140 176,750 617,800 1,120,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

0 0 15,000 33.33 % 20,000
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อ.คง จ.นครราชสีมา

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

20,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง

0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 12,313,326.18 11,489,766.07 12,954,580 11,953,860
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 909,954 979,560 1,121,520 17.96 % 1,323,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,420 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 273,480 286,740 308,040 7.05 % 329,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 534,000 555,480 577,920 4.01 % 601,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,140 4,140 4,140 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,769,574 1,867,920 2,075,040 2,295,840
รวมงบบุคลากร 1,769,574 1,867,920 2,075,040 2,295,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 20 % 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 27,600 27,600 27,600 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,100 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 30,700 27,600 194,600 192,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,060 3,736 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 118,720 73,636 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 70,000 -42.86 % 40,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

42,000 0 70,000 42.86 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,100 25,100 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 176,880 102,472 240,000 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 47,398.9 24,531.55 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,150 48,650 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 105,548.9 73,181.55 130,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 29,002 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 29,002 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 342,130.9 203,253.55 584,600 532,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 3,500 100 % 7,000

เก้าอี้ทํางาน 0 3,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู

0 39,700 0 0 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 0 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

9,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ขนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,900 43,200 40,500 64,000
รวมงบลงทุน 9,900 43,200 40,500 64,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,121,604.9 2,114,373.55 2,700,140 2,891,840
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,720

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 402,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,434,931.08 13,604,139.62 15,654,720 15,248,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

18,210 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

79,200 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ด้านสาธารณภัย

0 0 0 100 % 150,000

โครงการตัดชุด อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในเขตตําบลคู
ขาด

0 0 0 100 % 150,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

12,420 39,543 31,000 125.81 % 70,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

37,625 0 33,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 147,455 39,543 144,000 620,000
รวมงบดําเนินงาน 147,455 39,543 144,000 620,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ถังบรรจุน้ําสําหรับรถน้ําเอนกประสงค์ขนาด 
6,000 ลิตร 

0 285,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 285,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 285,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 147,455 324,543 144,000 620,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 296,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 179,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 476,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 476,520

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 476,520
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 147,455 324,543 144,000 1,096,520

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 689,460 732,060 792,000 2.78 % 814,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 731,460 774,060 834,000 856,000
รวมงบบุคลากร 731,460 774,060 834,000 856,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 88,000 0 % 88,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 24,000 24,000 25,000 0 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 24,000 24,000 119,000 119,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

216,000 240,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 54,553 87,754 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,516 80,240 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวง
ปิดภาคเรียน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 0 19,000 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 38,170 0 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการสายสัมพันธ์แมลูก 9,605 0 0 100 % 10,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง 0 25,780 0 100 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก 15,160 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 24,750 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 376,004 477,524 305,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,633 69,411 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,440 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 86,110 39,358 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 6,198 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 3,930 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,925 58,925 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุการศึกษา 58,494 29,007 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 280,162 208,269 125,000 155,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 680,166 709,793 549,000 624,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 3,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 354,200 0 0 % 0

ชองเก็บกระเป๋าและของใช้สวนตัวเด็ก 30,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 10,000 0 0 100 % 5,700

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ 6,000 0 0 0 % 0

ลําโพงบูลทูธ 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานหกรูปสัตว์ 15,000 0 0 0 % 0

ปีนป่ายรวมมิตร 0 38,900 0 0 % 0

ม้าโยกรูปสัตว์ 15,000 0 0 0 % 0

ม้าหมุน 6 ที่ 0 25,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานหน้าตางประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 60,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,000 478,600 0 27,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง

54,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

33,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคาร
เรียน

47,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 60,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเลน 179,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 373,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 477,000 478,600 0 27,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,888,626 1,962,453 1,383,000 1,507,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 514,200 544,440 358,300 45.13 % 520,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 577,380 678,810 735,000 2.72 % 755,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,233 67,250 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,148,813 1,308,000 1,207,300 1,389,000
รวมงบบุคลากร 1,148,813 1,308,000 1,207,300 1,389,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 110,000 0 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 110,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 288,000 0 % 288,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:03 หน้า : 25/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุน คาใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา

0 0 1,031,200 9.98 % 1,134,100

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

953,630 801,440 0 0 % 0

โครงการสายสัมพันธ์แมลูก 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 953,630 801,440 1,389,200 1,472,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,710,000 63.74 % 2,800,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,557,180.96 1,444,979.6 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,000 0 % 50,000
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วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,557,180.96 1,444,979.6 1,910,000 2,990,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 180,000 -16.67 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 25,000 -20 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 29,000 0 % 29,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 234,000 199,000
รวมงบดําเนินงาน 2,510,810.96 2,246,419.6 3,643,200 4,771,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 17,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 17,100
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

2,488,820 2,365,260 2,688,000 -6.25 % 2,520,000

รวมเงินอุดหนุน 2,488,820 2,365,260 2,688,000 2,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,488,820 2,365,260 2,688,000 2,520,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,148,443.96 5,919,679.6 7,538,500 8,697,200
รวมแผนงานการศึกษา 8,037,069.96 7,882,132.6 8,921,500 10,204,900

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 63,340 453.77 % 350,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 115,340 402,760
รวมงบบุคลากร 0 0 115,340 402,760
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 140,000 59.14 % 222,800

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 140,000 258,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 300 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 4,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 1,000 1,900 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 15,000 0 % 15,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,363 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000 11,680 106,000 -52.83 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 12,363 11,680 141,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 12,363 11,680 301,000 423,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 12,363 11,680 426,340 836,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

75,003.9 20,363.2 80,000 0 % 80,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยาง
เป็นระบบ "ตําบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอด
ขยะ"

16,110 5,535 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสุนัขและแมว

0 7,935 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน

16,510 5,500 20,000 0 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

69,360 72,750 75,000 0 % 75,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

7,272 7,275 25,000 -100 % 0
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสํารวจสภาพปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสํารวจสภาพปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชนและสงตรวจคุณภาพน้ํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 184,255.9 119,358.2 245,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 184,255.9 119,358.2 245,000 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 420,000 0 % 420,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

420,000 420,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 420,000 420,000 420,000 420,000
รวมงบเงินอุดหนุน 420,000 420,000 420,000 420,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 604,255.9 539,358.2 665,000 660,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 616,618.9 551,038.2 1,091,340 1,496,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 0 100 % 150,000

โครงการตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้าน
หรือที่อยูอาศัย ให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส

119,950 119,986 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านและที่
อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
หรือด้อยโอกาส

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านหรือที่
อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการปรับปรุงห้องน้ําหรือห้องสุขา
สําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 143,450 140,000 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และยากจนที่อยู
ในภาวะยากลําบาก

2,485 3,280 0 0 % 0

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคู
ขาด

0 0 0 100 % 60,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 14,562 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองของ
ผู้พิการ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 280,447 263,266 440,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 280,447 263,266 440,000 510,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างปรับปรุงห้องน้ําหรือห้อง
สุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

80,000 80,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 80,000 0 0
รวมงบลงทุน 80,000 80,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 360,447 343,266 440,000 510,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 360,447 343,266 440,000 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 781,020 687,570 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,220 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 576,000 599,160 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,380 38,520 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,462,620 1,367,250 0 0
รวมงบบุคลากร 1,462,620 1,367,250 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 44,000 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,290 17,210 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 64,290 17,210 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 47,760 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,052 19,520 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,074.64 36,801.6 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,126.64 104,081.6 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,119 23,608 0 0 % 0
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วัสดุกอสร้าง 1,054,208 1,489,976.8 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,729.2 70,438.8 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,324 61,750 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,188,380.2 1,645,773.6 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,295,796.84 1,767,065.2 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 7,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน กระจก 4 ชั้น 0 7,200 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์ 845,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพดิจิตอล 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อไม้วัดระดับ (ไม้สตาฟฟ์) 0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 881,000 15,200 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน
พร้อมเป่าล้างทอเมน บ้านโนนแดง

0 423,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 423,000 0 0
รวมงบลงทุน 881,000 438,200 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,639,416.84 3,572,515.2 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,807.96 6,642.5 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,807.96 6,642.5 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,750 159,226 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 149,750 159,226 0 0
รวมงบดําเนินงาน 155,557.96 165,868.5 0 0

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายไหลถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมูที่ 6

0 274,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้อย หมูที่ 7

243,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทัน หมูที่ 19

0 277,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

56,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา หมูที่ 13

0 235,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคงถาวร หมูที่ 17

0 435,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคูขาด หมูที่ 3 

0 277,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9

345,000 362,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนยาง หมูที่ 6

145,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดง หมูที่ 4

295,000 300,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 21

0 275,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนไร หมูที่ 20

145,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปอปิด หมูที่ 1

0 138,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองคง หมูที่ 2

0 370,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหว้า หมูที่ 12

242,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหว้าน้อย หมูที่ 5

427,000 455,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก
บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 21

243,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบด
ทับแนน บ้านเหลา หมูที่ 13

145,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังบดทับแนนบ้านปอปิด หมูที่1

0 260,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังบดทับแนน 
บ้านเมืองคง หมูที่ 2

344,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังบดทับแนน
บ้านงิ้ว  หมูที่  10 

185,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ
แนน บ้านคงถาวร หมูที่ 17

268,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ
แนน บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18

115,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านคูขาด หมูที่ 3

240,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11

344,000 373,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

90,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนทัน หมูที่ 19

344,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านสนวน หมูที่ 16

0 145,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านโนนไร หมูที่ 20

0 283,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านปอบิด หมูที่ 1

137,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านวังยาว หมูที่ 14

175,000 273,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝา
รางวีบ้านงิ้ว หมูที่ 10

0 280,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18

0 145,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เอนกประสงค์  บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

120,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ บ้านหนองหว้า หมูที่ 12

0 280,000 0 0 % 0

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

0 91,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกกุดผักหนาม บ้านสนวน 
หมูที่ 16

140,000 138,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกขยายสระประปา บ้าน
หนองหนาด หมูที่ 8

0 46,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

0 62,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

198,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา บ้านหนองหนาด 
หมูที่ 8

108,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,094,000 5,774,000 0 0
รวมงบลงทุน 5,094,000 5,774,000 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเมืองคง

0 210,383.4 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง 66,591.45 827,407.46 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ
แปลง บ้านดอนเต็ง  หมูที่ 15

0 0 235,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง 0 0 1,039,000 -52.84 % 490,000

รวมเงินอุดหนุน 66,591.45 1,037,790.86 1,274,000 490,000
รวมงบเงินอุดหนุน 66,591.45 1,037,790.86 1,274,000 490,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 5,316,149.41 6,977,659.36 1,274,000 490,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,955,566.25 10,550,174.56 1,274,000 490,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะในเขตตําบลคูขาด

244,000 77,400 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนา 12,600 6,000 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับประชาชนและเยาวชนตําบลคูขาด

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

18,875 20,000 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรี 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรี 20,000 0 0 100 % 20,000
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข้งบทบาท
สตรี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาท
สตรี

14,125 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผน
พัฒนา

15,525 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 325,125 103,400 240,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 325,125 103,400 240,000 240,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 325,125 103,400 240,000 240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 325,125 103,400 240,000 240,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยา
เสพติด

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 55,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 55,000 75,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 55,000 75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครูพระสอนธรรมะ 4,740 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

4,640 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 9,380 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,380 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการจัด
งานพิธีบวงสรวงทานท้าวสุรนารีงานฉลอง
ชัยทานท้าวสุรนารีและงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ

0 0 0 100 % 11,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 11,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 11,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 9,380 0 10,000 21,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9,380 0 65,000 96,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 765,000 37.25 % 1,050,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 670,000 0 % 670,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,561,000 1,846,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,561,000 1,846,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 160,000 62.5 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 35 % 13,500

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 96,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 220,000 419,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 105,000 -23.81 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 80,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 20 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 90,000 11.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 325,000 290,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 120,000 0 % 120,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 1,100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 235,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 780,000 999,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต มีลิ้นชัก
สําหรับใสของ  

0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 115,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 115,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,456,000 2,945,500
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 266,000 -24.81 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,065,000 -22.63 % 824,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,331,000 1,024,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,381,000 1,074,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคงถาวร หมูที่ 17

0 0 0 100 % 399,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคูขาด หมูที่ 3

0 0 0 100 % 305,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9

0 0 0 100 % 302,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนยาง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 304,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 21

0 0 0 100 % 138,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

0 0 0 100 % 88,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา หมูที่ 13

0 0 0 100 % 183,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านปอปิด

0 0 167,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

0 0 74,000 125.68 % 167,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านหนองหว้า

0 0 276,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านเหลา

0 0 276,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 19 บ้านโนนทัน

0 0 187,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา

0 0 282,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านคูขาด

0 0 288,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านโนนแดง

0 0 372,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านดอนยาง

0 0 275,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านหนองหนาด

0 0 280,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9  บ้านโคกเสี่ยว

0 0 213,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับบดทับ
แนน บ้านน้อย หมูที่ 7

0 0 0 100 % 53,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดทับแนน หมู
ที่ 10 บ้านงิ้ว

0 0 63,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนแดง หมูที่ 4

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนแดง หมูที่ 4 (จากนานางสุวรรณ  
ชัยชนะ ถึงนานางเภา เพียนอก)

0 0 0 100 % 267,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 1 บ้านปอปิด

0 0 209,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

0 0 311,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 17 บ้านคงถาวร

0 0 378,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว

0 0 38,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านหนองหนาด หมูที่ 8

0 0 0 100 % 171,000

โครงการกอสร้างรั้วรอบองค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด

0 0 0 100 % 277,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝา
รางวี บ้านเมืองคง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 291,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝา
รางวี หมูที่ 10 บ้านงิ้ว

0 0 212,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานกีฬา บ้านปอบิด หมูที่ 
1

0 0 0 100 % 186,000

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมูที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว

0 0 68,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ บ้าน
โนนตาลพัฒนา หมูที่ 21

0 0 0 100 % 199,000

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านโนนทัน 
หมูที่ 19

0 0 88,000 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

0 0 0 100 % 143,000
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โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 บ้านเมืองคง

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา บ้านหนองหว้าน้อย 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 489,000

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5 บ้านหนอง
หว้าน้อย

0 0 448,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกกุดฉิม หมูที่ 16 บ้านสนวน 0 0 42,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

0 0 0 100 % 214,000

โครงการซอมแซมทอน้ําลอดและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านปอบิด

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 บ้านวังยาว

0 0 274,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 
11

0 0 0 100 % 162,500

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บ้านปอบิด หมูที่ 
1

0 0 0 100 % 323,000

โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว

0 0 44,000 -100 % 0
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โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

0 0 36,000 -100 % 0

โครงการปรังปรุงภูมิทัศน์(หนองแชปอ) 
บ้านหนองหว้า หมูที่ 12

0 0 0 100 % 208,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนและขยายทอเมนประปา 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

0 0 242,000 -100 % 0

โครงการวางทอประปา หมูที่ 16 บ้านสนวน 0 0 232,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้าน
น้อย หมูที่ 7

0 0 0 100 % 302,000

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้าน
สนวน หมูที่ 16

0 0 0 100 % 253,000

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้าน
หนองหว้า หมูที่ 12

0 0 0 100 % 308,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 6,055,000 7,182,500
รวมงบลงทุน 0 0 6,055,000 7,182,500
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รวมงานก่อสร้าง 0 0 7,436,000 8,256,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 9,892,000 11,202,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 150,114 192,360 134,440 234.72 % 450,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 20,000 110 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 351,240 360,960 376,200 2.87 % 387,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 513,354 565,320 542,640 891,000
รวมงบบุคลากร 513,354 565,320 542,640 891,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 72,000 0 % 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 73,000 73,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบล

72,000 72,000 72,000 0 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,028 6,440 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการตามพระราชดําริ 5,960 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช

23,185 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

3,600 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน

14,460 14,460 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,200 300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 146,433 93,200 192,000 192,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 9,090 4,645 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 441.6 428.2 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 19,130 22,926 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,850 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 87,511.6 27,999.2 65,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 233,944.6 121,199.2 330,000 330,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ ระดับ 3 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1,500 0 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ใบมีดคู 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 2,500 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,900 0 0 7,500

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:03 หน้า : 59/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างแหลงกักเก็บน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านแหลงน้ําภายในตําบลคูขาด 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

0 126,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 126,000 0 0
รวมงบลงทุน 30,900 126,000 0 7,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสนับสนันศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคู
ขาด

0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคู
ขาด

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคู
ขาด

6,330 21,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 6,330 21,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 6,330 21,000 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 784,528.6 833,519.2 902,640 1,258,500
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

8,410 4,485 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

18,890 0 18,000 0 % 18,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
แหลงน้ําและป่าไม้

9,940 9,435 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 37,240 13,920 38,000 38,000
รวมงบดําเนินงาน 37,240 13,920 38,000 38,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 37,240 13,920 38,000 38,000
รวมแผนงานการเกษตร 821,768.6 847,439.2 940,640 1,296,500

รวมทุกแผนงาน 52,674,426.68 54,617,788.43 60,000,000 63,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด

อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,619,100 บาท
งบกลาง รวม 21,619,100 บาท

งบกลาง รวม 21,619,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

1.  ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  ตั้งไว้    200,000   บาท    เพื่อจายคาเงินสมทบประกัน
สังคมของพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ใน
อัตราเงินสมทบร้อยละ 5 ของคาจ้าง      ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง     งานงบกลาง     
        -ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 10,000
 บาท เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง   
        -ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,000,000 บาท

  3.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ตั้งไว้  16,000,000
    บาท  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหและสร้างหลักประกันรายได้ผู้
สูงอายุในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผนงานงบกลาง    งานงบ
กลาง   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้า 123 ข้อ 2  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท ผู้สูงอายุ 70-
79 ปี จะได้รับ 700 บาท ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,331,600 บาท

 4.  ประเภท  เบี้ยยังชีพความพิการ     ตั้งไว้   4,331,600
      บาท  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหและสําหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ    ในเขตตําบลคู
ขาด   ปรากฏในแผนงานงบกลาง    งานงบกลาง  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 123 ข้อ 3  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3
/ว 3609ลง วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ย
ความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

5.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส   ตั้งไว้  72,000
  บาท?  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยโรคเอดสในเขตตําบลคู
ขาด จํานวน  72,000  บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบ
กลาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 123
 ข้อ 1 
-ตามหนังสือที่ มท 0871.13 /ว 554 ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม 2549 
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เงินสํารองจาย จํานวน 167,500 บาท

6.  ประเภท   เงินสํารองจาย   ตั้งไว้  167,500  บาท    เพื่อจาย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
กอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้ คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน   การสงเสริมการทํามาหากินของ
ราษฎร  การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  การสังคม
สงเคราะห  การป้องกันและระงับโรคติดตอ   การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  การสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   การบํารุงรักษาน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการ
เกษตร   การบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก   เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ
 เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก ภัย
แล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  และไฟป่า ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง      งานงบกลาง    

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

  (1)  ประเภท คาใช้จายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้  3,000
 บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
จราจร  ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เส้น สัญญาฯไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เส้าล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
  -ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

คาภาษีที่ต้องชําระตามกฎหมายกําหนด จํานวน 5,000 บาท

 (2)  ประเภท คาภาษีที่ต้องชําระตามกฎหมายกําหนด  ตั้ง
ไว้  5,000 บาท  เพื่อจายตามกฎหมายกําหนด เชน คาชําระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเพื่อจัดหารายได้จากกิจการนั้น ได้แก กิจการประปา กิจ
กการตลาด กิจการโรงฆาสัตว ฯลฯ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 540,000 บาท

(3)  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)       ตั้งไว้   540,000  บาท    โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ  2566  โดยไมรวมรายได้
จากพันธบัตรเงินกู้เงินเพื่ออุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2563  โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี และมิ
ให้นํารายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน มารวมคํานวณ  (อบต.คํานวณในอัตราร้อยละ 2 )   

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด จํานวน 20,000 บาท

(4)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด ตั้งไว้   20,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 124  ข้อ 5 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 220,000 บาท

(5)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้ง
ไว้  220,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง    เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  123 ข้อ 4
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ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

(6)  ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา และผู้ด้อย
โอกาส   ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อจายเป็นทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  ในระดับปริญญา
ตรี  ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาสในตําบลคู
ขาด ปรากฏในแผนงานงบกลาง    งานงบกลาง  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 124  ข้อ 6   

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

(1) เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล   ตั้ง
ไว้  10,000  บาท     เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
           -ตามหนังสือกรมเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

(2) เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจําขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 -ตามหนังสือกรมเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

(3) เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล   ตั้ง
ไว้  5,000  บาท     เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
-ตามหนังสือกรมเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,953,860 บาท

งบบุคลากร รวม 7,389,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,691,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

1. ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งไว้  532,080  บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ตั้งไว้  253,440  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  278,640  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑที่เกี่ยว
ข้องกําหนด
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

2. ประเภท  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล       ตั้งไว้   45,600  บาท   เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด                            ตั้ง
ไว้  22,800  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  22,800  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑที่เกี่ยว
ข้องกําหนด
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

3. ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งไว้   45,600  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
พิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาดและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด   ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด    ตั้งไว้  22,800  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  22,800  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑที่เกี่ยว
ข้องกําหนด

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

4. ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตั้งไว้  90,720 บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  จํานวน 1
 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑที่เกี่ยว
ข้องกําหนด
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,977,000 บาท

5. ประเภท  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งไว้ 1,977,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธาน
สภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ดังนี้
  - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด      จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้  139,320  บาท 
  - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้  114,000  บาท
  - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้   90,720   บาท
  - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   จํานวน  18
   อัตรา   ตั้งไว้ 1,632,960  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑที่เกี่ยว
ข้องกําหนด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,698,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,855,400 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้  2,855,400
  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  8   อัตรา  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  ดังนี้
1.1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1.2 หัวหน้าสํานักปลัด
1.3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
1.4 นักพัฒนาชุมชน
1.5 นักทรัพยากรบุคคล    
1.6 นิติกร
1.7 นักจัดการงานทั่วไป
1.8 เจ้าพนักงานธุรการ      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

2. ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล  ตั้ง
ไว้  2,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   เชน   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

3. ประเภท  เงินประจําตําแหนง    ตั้งไว้   210,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินประจําตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  และหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  2  อัตรา และคาตอบแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  จํานวน  1  อัตรา ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
      

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,960 บาท

4. ประเภท  คาจ้างลูกจ้างประจํา  (รหัสบัญชี 220500)  ตั้ง
ไว้  288,960  บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับ
ปรุงคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   ดังนี้
4.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,274,400 บาท

5. ประเภท  คาจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  1,274,400  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา   ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
5.1 ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
5.2 ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
5.3 พนักงานขับรถยนต  
5.4 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
5.5 คนงานทั่วไป (แมบ้าน)
5.6 พนักงานขับรถยนต
5.7 พนักงานขับรถยนต
5.8 ยาม 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 68,000 บาท

6.  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  68,000
  บาท    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงานตามภารกิจ  จํานวน  2
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา    ดังนี้   
6.1 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
6.2 พนักงานขับรถยนต
6.3 คนงานทั่วไป (แมบ้าน)
6.4 คนงานทั่วไป (ยาม)
6.5 พนักงานขับรถยนต (คนงานทั่วไป)
6.6 พนักงานขับรถยนต (คนงานทั่วไป)
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
 

งบดําเนินงาน รวม 3,424,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,072,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 900,000 บาท

1.1 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบล                    ตั้งไว้   400,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ  คณะกรรมการสอบ
สวน คาตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เงิน
รางวัลนําจับสําหรับจายเป็นรางวัลนําจับกุมผู้กระทําผิดข้อบัญญัติ
หรือกฎหมายอื่นๆ  คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.54/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง  แจ้งหลักเกณฑการ
เบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ     (เงินรางวัลประจําปี)   ตั้งไว้  500,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น  เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
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จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

2.  ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ          ตั้งไว้   15,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

3. ประเภท  คาเชาบ้าน      ตั้งไว้  132,000   บาท   เพื่อจาย
เป็น คาเชาบ้าน  คาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
ตามที่กฎหมายกําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)    พ.ศ. 2551
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  25,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู้บริหาร
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  และผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 1,522,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 20,000 บาท

 1.1 คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบเพื่อศึกษาวิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 100,000 บาท

1.2 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ อบต. ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค และ
อาคารสถานที่ราชการอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก จํานวน 10,000 บาท

1.3 จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจ้างเหมากําจัดปลวกในบริเวณอาคารสถานที่ราชการ ที่ทํา
การ อบต.และและอาคารสถานที่ราชการอื่น ๆ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

1.4 คาจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  300,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน 
-  คาธรรมเนียม  
-  คาจ้างเหมาบริการ เชน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธตางๆ  
-  คาเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ          
-  คานิตยสาร  หนังสือพิมพ วารสารตาง ฯลฯ    
-  คาทําประกันรถยนต  
-  คาบริการอื่น ๆ                          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

(1) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
อาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาบริการอื่น ๆ  ซึ่งจํา
เป็นต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการรวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่  28  กรกฎาคม2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(2)  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ ของ
ทางราชการ   ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ เชน วัน
ราชาภิเษก  วันที่คล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม วันอื่น ๆ
 ที่สําคัญของทางราชการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้า 131 ลําดับโครงการ
ที่ 6
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 200,000 บาท

(1)   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ตั้ง
ไว้  200,000  บาท   เพื่อจายเป็น   คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาใช้จายในการลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด  และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

(2)   คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  ตั้ง
ไว้  200,000  บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียน การ
ไปอบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จํานวน 5,000 บาท

(3) โครงการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือ
ผู้ป่วย  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   งานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570) หน้าที่ 133 ลําดับโครงการที่ 9
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

โครงการคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

(4)  คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น   ตั้งไว้  50,000
   บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณียุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง  และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม)  อีกทั้งคาใช้จายใน
การประชาสัมพันธ  การรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมือง  ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิก
วุฒิสภา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 15 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา จํานวน 8,000 บาท

  (5)  โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา  ตั้งไว้  8,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพอแหงชาติ เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570)  หน้าที่  130 ลําดับโครงการที่ 4
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 8,000 บาท

(6)  โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ  ตั้งไว้  8,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินินาถ ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแมแหงชาติ เชน คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่  130 ลําดับโครงการที่ 3
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
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โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้า
อยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

(7)  โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวฯ   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
เฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570)  หน้าที่  129 ลําดับโครงการที่ 2
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

จํานวน 8,000 บาท

(8)  โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ      พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินิ  เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหาร
ทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
)  หน้าที่  129 ลําดับโครงการที่ 1
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
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โครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไมโกง จํานวน 20,000 บาท

(9) โครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไมโกง   ตั้งไว้   20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไม
โกง เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง คาวิทยากร คา
ของสมนาคุณ  คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
)  หน้าที่  256 ลําดับโครงการที่ 3
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 8,000 บาท

 (10)  โครงการวันท้องถิ่นไทย  ตั้งไว้  8,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ในการกอกําเนิด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เชน คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่  132 ลําดับ
โครงการที่ 7
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

(11)  โครงการวันปิยมหาราช  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการจัดงานพิธีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในวันปิยมหา
ราช เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาพวงมาลา คาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)  หน้าที่  130 ลําดับ
โครงการที่ 5
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพอหลวง จํานวน 30,000 บาท

(12) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพอ
หลวง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ ฯ เชน   คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง  คาวิทยากร   คาของสมนาคุณ  คา
พาหนะ คาเข้าใช้สถานที่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่ 103 ลําดับ
โครงการที่ 6
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการสร้างความรักความปรองดองความสามัคคีสมานฉันท จํานวน 20,000 บาท

(13) โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง ความ
สามัคคี สมานฉันท  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง ความ
สามัคคี สมานฉันท  เชน                               คาป้ายคา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาวิทยากร  คาของสมนาคุณ คา
พาหนะ และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570)  หน้าที่  107 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

(14)  โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การจัดทําโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างจิตสํานึกคานิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต เชน คาวิทยากร คาอาหาร
วาง  คาอาหารกลางวัน  คาเอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่  255 ลําดับโครงการ
ที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

วันที่พิมพ : 20/9/2565  13:04:15 หน้า : 26/130



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดําริโดย องคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท

(15) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ
.)ในการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดําริ โดย
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้ง
ไว้ 150,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร
วาง คาวิทยากร คาของสมนาคุณ คาพาหนะ คาอบรมศึกษาดู
งาน คาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570)  หน้าที่ 96-97 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) จํานวน 10,000 บาท

(16)  โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ก
ปน.)  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรม
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.)   เชน คาวิทยากร คา
อาหารวาง  คาอาหารกลางวัน  คาเอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 16
 ลําดับโครงการที่ 2  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

(17) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จาย  การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แกคณะผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วาง  คาวิทยากร คาที่พัก  คาของสมนาคุณ  คาพาหนะ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่  127 ลําดับ
โครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขาวสารของทางราชการ จํานวน 20,000 บาท

(18)  โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสารของทางราชการแกคณะผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล  และประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด   เชน   คาอาหาร  คาอาหารวาง  คา
วิทยากร    คาของสมนาคุณ  คาพาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่ 127 ลําดับโครงการที่ 4
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและ
การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

(19) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็นในชีวิต
ประจําวันและการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน  ตั้ง
ไว้  20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและการดําเนินงานของ
ศูนยยุติธรรมชุมชน เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร
วาง คาวิทยากร คาของสมนาคุณ  คาพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570)  หน้าที่  133 ลําดับโครงการที่ 8
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

4.  ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้ง
ไว้   200,000  บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด  เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร    เครื่องปริ้นเตอร   เครื่องพน
หมอกควัน   ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระ
บรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป  น้ําดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

2.  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

3.  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   60,000   บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน  ถังขยะ ผ้าปู
โตะ แก้วน้ํา ถ้วยชาม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ช้อน
ส้อม สบู  ผงซักฟอก น้ํายาล้างมือ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

4.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว้  50,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน   แบตเตอรี่  ยางรถจักรยานยนต  หัวเทียน  อุปกรณ
ตาง ๆ ของรถยนต รถยนตบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต  เครื่องพน
หมอกควัน  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

5.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว้  100,000
  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี  ถาน  แกสหุงต้ม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป     
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

6.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว้  20,000
  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  เชน  สี พูกัน เมมโมรี่การด แผน
ซีดี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่ว
ไป     
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

7.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้   40,000   บาท    เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   เชน   แผนดิสก   แผน CD   
เมาส   เครื่องบันทึกข้อมูล  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร  หมึกปริ้นเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

1.  ประเภท  คาไฟฟ้า    ตั้งไว้   330,000  บาท  เพื่อจาย
เป็น  คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด และที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

2.  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว้  25,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคูขาด และ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

3.  ประเภท  คาโทรศัพท  ตั้งไว้   25,000   บาท   เพื่อจายเป็น
คาโทรศัพทสําหรับติดตอราชการ คาโทรศัพทประจําตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท   คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

4.  ประเภท  คาไปรษณีย  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อจายเป็น
คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยา
กร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป  
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

5.  ประเภท  คาบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้  30,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม คาบริการสื่อ
สารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อ
สารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)   คา
เทเลกซ   คาวิทยุติดตามตัว   คาวิทยุ สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   งานบริหารทั่วไป 
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
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งบลงทุน รวม 1,120,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,120,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 86,000 บาท

(1)  เครื่องปรับอากาศ                           ตั้งไว้  86,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 32,000 บี
ทียู จํานวน  2  เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  
โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

  (1)รถบรรทุก(ดีเซล) ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องรถบรรทุกดีเซลจํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากว่ํา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา110กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   จํานวน 1
 คัน สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาดและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้า 62 ลําดับที่ 1
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

                    (1) กล้องถายภาพ ระบบติจิตอล    ตั้ง
ไว้  19,300 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพ
ดิจิตอล  ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  จํานวน 1 ตัว สําหรับการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
 หน้า 63 ลําดับที่ 4
โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
          

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 29,900 บาท

                    (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA    
ตั้งไว้ 29,900 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000  ANSI Lumens  จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 63 ลําดับที่ 3
โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 34,900 บาท

                    (3)จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า  ตั้งไว้ 34,900
 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 180 นิ้ว   จํานวน 1 จอ สําหรับการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 62 ลําดับที่ 2
โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

3. ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                    ตั้ง
ไว้  100,000 บาท 
   (1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว้  100,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป    งานบริหารทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

จํานวน 20,000 บาท

1.  ประเภท   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                                                    ตั้งไว้ 20,000
  บาท   
 - อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา   ตั้ง
ไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อ
.คง จ.นครราชสีมา    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป     งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565หน้าที่10 ข้อ1
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,891,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,295,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,295,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,323,000 บาท

1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  1,323,000
.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
   -  ผู้อํานวยการกองคลัง  ( อํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 
จํานวน  1  ตําแหนง
   -  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหนง
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  จํานวน  1
  ตําแหนง
   -  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ   จํานวน  1
  ตําแหนง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

1.2  ประเภท  เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้  42,000.-  บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
คลัง  จํานวน  1  อัตรา  

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 329,760 บาท

1.3  ประเภท  คาจ้างลูกจ้างประจํา   ตั้ง
ไว้  329,760.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงิน
ปรับปรุงคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 601,080 บาท

1.4  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  601,080
.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี้
   -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  2  ตําแหนง
   -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  ตําแหนง
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งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

2.1.1    ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)   ตั้งไว้ 180,000
.- บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เชน คาตอบแทนผู้ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้ง
ให้ปฏิบัติราชการของ อบต.คูขาด  คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวัน
ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

2.1.2    ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ    ตั้งไว้   2,000.-  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

2.1.3 ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้ง
ไว้  10,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้
แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่กฎหมาย 
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

2.2.1  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  20,000
.- บาท  เพื่อจายเป็นดังนี้
-    คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับตาง ๆ
-    คาธรรมเนียม  
-    คาจ้างเหมาบริการ เชน จัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ 
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว้  40,000
.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ
1)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
   3)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
   4)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

(2)  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้  40,000.-  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาลงทะเบียนในการการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

(3)  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตั้ง
ไว้  100,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาคัดลอกข้อมูลที่ดิน  คาวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑสํานักงาน  เชน  คาแบบพิมพ  เครื่องพิมพ
เอกสาร  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ  คาตอบแทน  (คาทํา
การนอกเวลา)  คาจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551  
2)  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555  
3)  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566  -  2570
)  หน้าที่  134  ลําดับที่  1      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

2.2.3  ประเภท  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ตั้งไว้  20,000
.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติวงเงินไมเกิน  5,000 บาท  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร ตู้ โตะ เก้าอี้ ฯลฯ กรณีเป็นการ
จ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

2.3.1  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว้  50,000.-  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

2.3.2  ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

2.4  คาสาธารณูปโภค  รวม  20,000.-  บาท
2.4.1  ประเภท  คาบริการไปรษณีย  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 7,000 บาท

1.1  เก้าอี้  จํานวน  2  ตัว  ตั้งไว้  7,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคา
เก้าอี้ทํางาน  จํานวน  2  ตัว  เพื่อใช้ประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ

โตะทํางานสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอรได้ จํานวน 20,000 บาท

1.2  โตะทํางานพร้อมวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ตั้ง
ไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาโตะทํางานพร้อมวางเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้ประโยชนในการปฏิบัติงานของ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

2.1  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  เพื่อใช้ประโยชน
ในการปฏิบัติงานของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ขนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

2.2  เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 2 (38 หน้า/นาที)จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  15,000.- บาท  เพื่อ
จายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ประโยชนใน
การปฏิบัติงานของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  
  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 402,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้  402,720
  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  1   อัตรา   ดังนี้
1.1 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   1 อัตรา
 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ด้านสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท

 (1) โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ด้านสาธารณ
ภัย ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 11 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการบริการระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
ภายในเขตตําบลคูขาด

จํานวน 150,000 บาท

(2) โครงการบริการระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อม
ติดตั้งภายในเขตตําบลคูขาด  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้
จายในโครงการบริการระบบ กล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้งภายในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน   งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2566 – 2570) 
 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่  54  ลําดับโครงการ
ที่ 51                   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 70,000 บาท

(3)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ตั้ง
ไว้  70,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวกับการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนน เชน คาใช้จายใน
การอบรม คาใช้จายในการตั้งจุดสกัด จุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้า  119  ลําดับโครงการที่  3
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 250,000 บาท

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ตั้งไว้  250,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาจ้างเหมารถ คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 476,520 บาท
งบบุคลากร รวม 476,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 476,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 296,760 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้ 296,760
 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  1   อัตรา  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   ดังนี้
1.1 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 179,760 บาท

2. ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  179,760 บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1      ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน    งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,507,700 บาท

งบบุคลากร รวม 856,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 856,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 814,000 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้   814,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตรา ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภท เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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งบดําเนินงาน รวม 624,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,000 บาท

(1)  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตั้ง
ไว้   20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.54
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ   (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว้   68,000 บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

2. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  1,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ให้แกข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 25,000 บาท

3. ประเภท   คาเชาบ้าน  ตั้งไว้   25,000  บาท    เพื่อจายเป็น
คา เชาบ้าน คาเชาซื้อ แกข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น และผู้มี
สิทธิตามกฎหมายกําหนดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลและ
ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

(1) คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจายเป็น คาจ้าง
เหมากําจัด  สิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาถายเอกสาร คาจ้างเหมาเข้า
เลม คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คาจ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติ
งานประจํากองการศึกษา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 25,000 บาท

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว้   25,000
   บาท    เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของข้าราชการพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้ 25,000 บาท   เพื่อจาย
เป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

(3)  โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียน ตั้ง
ไว้   30,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานนักเรียน / นัก
ศึกษาชวงปิดภาคเรียน  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกลาวปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 249 ลําดับโครงการที่ 2  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
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โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษา ตั้งไว้   30,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกลาว ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 253 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

(5)  โครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับกิจกรรมดังกลาว  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 249 ลําดับโครงการที่ 1 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564

โครงการสายสัมพันธแมลูก จํานวน 10,000 บาท

(6) โครงการสายสัมพันธแมลูก ตั้งไว้   10,000   บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในโครงการสายสัมพันธแมลูก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตา
แก้ว และ           ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 253 ลําดับโครงการที่ 3 
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โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 40,000 บาท

(7)  โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง  ตั้งไว้  40,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลก
กว้าง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเมืองคง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 253 ลําดับโครงการที่ 4  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก จํานวน 20,000 บาท

(8)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก ตั้งไว้   20,000
   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดัง
กลาว ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 250 ลําดับโครงการที่ 3 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

3.  ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งไว้  20,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑของ กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหนาด เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  กล้องถายรูปดิจิตอล ระบบ
ไฟฟ้า ประปา อาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้   50,000    บาท    เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือที่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค                
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็น  คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สาย
ไฟ ลําโพง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

3.ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจาย
เป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
พิมพ แผน CD โปรแกรม เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 27,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,700 บาท

(1)  ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 5,700 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตู้เอกสาร  แบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ เพื่อใช้
ประโยชนในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ตั้ง
ไว้ 22,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,697,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,389,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,389,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 520,000 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 520,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนให้แกครู จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
 - ครู จํานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภท เงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
วิทยฐานะให้แกครู จํานวน   2 อัตรา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 755,000 บาท

3. ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้ง
ไว้  755,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา และ
จายคาตอบแทนสวนที่สูงกวางบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตราปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

4. ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้ง
ไว้ 72,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา เชน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว             ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 4,771,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

(1)  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว้  110,000 บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ค่าใช้สอย รวม 1,472,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 288,000 บาท

1.  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  288,000
 บาท  เพื่อจายเป็น
(1) คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้  288,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว4657ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ       คาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 25,000 บาท

 (1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว้   25,000
  บาท    เพื่อจายเป็น  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้ 25,000 บาท   เพื่อจาย
เป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการสนับสนุน คาใช้จายการบริหาร สถานศึกษา จํานวน 1,134,100 บาท

(3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  ตั้ง
ไว้ 1,134,100 บาท  แยกเป็น
 1.1  คาอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  771,750 บาท  เพื่อจายเป็นคา
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง สําหรับเด็ก
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ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 245 วัน อัตรา                  คน
ละ 21 บาท จํานวน 150 คน รายละเอียดดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 60 คน เป็น
เงิน 308,700 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 60 คน เป็น
เงิน 308,700 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 30 คน เป็น
เงิน 154,350 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 252
 ลําดับโครงการที่ 1 
1.2 คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)   ให้แกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน 3
 แหง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 150 คน รายละเอียดดัง
นี้
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 60 คน เป็น
เงิน 102,000 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 60 คน เป็น
เงิน 102,000 บาท 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 30 คน เป็น
เงิน 51,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 252 ลําดับโครงการที่ 1 
1.3 คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ 19,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
หนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน 3
 แหง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 95 คน รายละเอียดดังนี้
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 8,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 8,000 บาท 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 15 คน เป็น
เงิน 3,000 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
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เรียนและประถมศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 252 ลําดับโครงการที่ 1 
1.4 คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 19,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดหาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 95 คน ราย
ละเอียดดังนี้
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 8,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 8,000 บาท 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 15 คน เป็น
เงิน 3,000 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 252 ลําดับโครงการที่ 1 
1.5 คาเครื่องแบบผู้เรียน ตั้งไว้ 28,500 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดหาเครื่องแบบผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 95 คน ราย
ละเอียดดังนี้
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 12,000 บาท
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 12,000 บาท 
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                - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 15
 คน เป็นเงิน 4,500 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 253 ลําดับโครงการที่ 1
1.6 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 40,850 บาท  เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3
-5 ปี) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 430 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 17,200 บาท
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 17,200 บาท 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 15 คน เป็น
เงิน 6,450 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 253 ลําดับโครงการที่ 1 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2564
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 2,990,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้   70,000    บาท    เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  สมุดรายงานประจําตัว
เด็ก สมุดเรียกชื่อเด็ก น้ําดื่ม ฯลฯ      ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ        คาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็น  คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สาย
ไฟ ลําโพง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ         คาสาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,800,000 บาท

3.  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว    ตั้งไว้  2,800,000
   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  อาหาร
เสริม (นม) แก้วน้ํา ถัง ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ          คาสาธารณูปโภค

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

4. ประเภท วัสดุกอสร้าง  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูนซีเมนต ทราย เหล็ก ไม้
ตางๆ กระเบื้อง ทอตางๆ โถส้วม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ         คาสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

5. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อเจลล้างมือ
แอลกอฮอล เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย กระเป๋าพยาบาล ยาสามัญ
ประจําบ้าน ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ          คาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

6. ประเภท วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อวัสดุการเกษตร สายยาง จอบพรวน บัวรดน้ํา ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

7. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว้  50,000   บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ แผน CD 
โปรแกรม เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

8. ประเภท  วัสดุการศึกษา   ตั้งไว้   10,000   บาท   เพื่อจาย
เป็น   คาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน  หุนเพื่อการศึกษา สื่อการ
เรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ปากกาไวทบอรด กระดาน
ไวทบอรด ฯลฯ           ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ         คาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 199,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภท คาไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ                       คาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

2. ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ       คาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,000 บาท

3. ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 29,000
 บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร
เน็ต คาสื่อสารอื่นๆ เชน เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม และให้หมายความถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และ       คาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 17,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 17,100 บาท

1. ครุภัณฑสํานักงาน (รหัสบัญชี 5410100)  ตั้งไว้    17,100
    บาท    เพื่อจายเป็น
 (1)  ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 17,100 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู้ เพื่อใช้
ประโยชนในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง           ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา            งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,520,000 บาท

1. ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ    ตั้งไว้  2,520,000   บาท
     (1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ตั้ง
ไว้  2,520,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ตําบลคูขาด ให้แกชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน
โรงเรียน 6 แหง ได้แก โรงเรียนบ้านปอบิด  โรงเรียนบ้านเมือง
คง  โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านน้อยหนอง
หนาด โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว  โรงเรียนวัดกูสามัคคี รวม
จํานวน 600 คน โดยจัดสรรอัตราคนละ 21 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา           งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565            (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 251
 ลําดับโครงการที่ 1 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 836,560 บาท

งบบุคลากร รวม 402,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,760 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  350,760  บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
  1.1 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (วาง)
  1.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล   ตั้ง
ไว้  10,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   เชน   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

3. ประเภท  เงินประจําตําแหนง    ตั้งไว้   42,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน  1  อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 423,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 258,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 222,800 บาท

1.1 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   ตั้งไว้  202,800  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้
แกผู้ที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบ  คณะกรรมการสอบสวน เงินรางวัลนําจับ
สําหรับจายเป็นรางวัลนําจับกุมผู้กระทําผิดข้อบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่นๆ  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.54/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง  แจ้งหลักเกณฑการ
เบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไขอัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1.2  ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ   (เงินรางวัลประจําปี)   ตั้งไว้   20,000
 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทั่วไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

2. ประเภท  คาเชาบ้าน   ตั้งไว้   36,000   บาท   เพื่อจาย
เป็น คาเชาบ้าน  คาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
ตามที่กฎหมายกําหนด  

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1.  ประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  20,000
  บาท เพื่อจายเป็นดังนี้
  -   คาเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือ
-  คาธรรมเนียม 
  -  คาจ้างเหมาตาง ๆ เชน  คาถายเอกสาร คาเข้าเลม  คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธป้ายรณรงคการป้องกันโรค ป้ายประชารณรงค
การจัดการขยะอยางถูกวิธี ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  -  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว้   20,000
  บาท    เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

(2)   คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียน การ
ไปอบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

3.ประเภทคาบํารุงและรักษาซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว้ 20,000
 บาทเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑขององคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติเชนเครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร กล้องถายรูปดิจิตอล เครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่มท0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

 1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้   15,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน
เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว้   10,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต หัวเทียน  อุปกรณตางๆ
ของรถยนตเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

3. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว้   50,000
  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทยเชน
แอลกอฮอล สําลี ผ้าพันแผล ออกซิเจนเวชภัณฑ เคมีภัณฑน้ํายา
เคมี ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่7 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

4. ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว้   10,000  บาท   เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของท้อง
ถิ่น  เชน เครื่องแตงกายสําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งาน
ล้างทอ งานประจํารถขนขยะ งานกวาด-ล้าง ตลาด งานประจํารถ
ดูดสิ่งปฏิกูล งานประจําโรงฆาสัตว งานเครื่องจักรกลหรือเครื่อง
ยนต และงานฉีดพนสารเคมีฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว้ 10,000
 บาทเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขององคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   ตั้งไว้  80,000
  บาทเพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาน้ํามันสําหรับการพน
สารเคมีควบคุมโรค คาน้ํายาเคมีสําหรับพนควบคุมโรค คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง  คาจัดสถานที่  คาวิทยากร คาวัสดุที่ใช้
ในการอบรม  และคาใช้จายอื่น ๆ     ที่เกี่ยวเนื่องสําหรับการฝึก
อบรมและให้ความรู้แกประชาชนและผู้ปฏิบัติงานการควบคุม
โรค ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570
)  หน้าที่ 138 ลําดับโครงการที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเป็นระบบ "ตําบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ"

จํานวน 20,000 บาท

(2)  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเป็นระบบ “ตําบลคู
ขาด เมืองสะอาด ปลอดขยะ”  ตั้งไว้  20,000  บาทบาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง  คาจัดสถานที่  คาวิทยากร คาวัสดุที่ใช้ในการอบรม  และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ ให้แกผู้นําหมูบ้าน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขต
ตําบลคูขาด คาใช้จายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ การรณรงค
ในเรื่องการกําจัดขยะอยางถูกวิธี ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่ 140  ลําดับโครงการที่ 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 20,000 บาท

(3) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและ
แมว  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ใน
การอบรมให้ความรู้แกประชาชนและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การควบคุมโรค เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาตอบ
แทนวิทยากร คาป้ายโครงการ และป้ายรณรงคประชา
สัมพันธ และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สําหรับโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่ 137 ลําดับโครงการที่ 4
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขในหมูบ้าน

จํานวน 20,000 บาท

(4) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขในหมูบ้านตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตาง ๆ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาจัด
สถานที่  คาวิทยากร คาวัสดุที่ใช้ในการอบรม  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน ให้แกผู้นําหมูบ้าน ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขในหมูบ้าน ในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่ 136 ลําดับโครงการที่ 1
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 75,000 บาท

(5) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า    ตั้งไว้  75,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่ 185 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 20,000 บาท

(6) โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ  ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมว ในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570) หน้าที่ 186 ลําดับโครงการที่ 2
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

โครงการสํารวจสภาพปัญหาของน้ําเสียในชุมชนและสงตรวจคุณภาพ
น้ํา

จํานวน 5,000 บาท

 (7) โครงการสํารวจสภาพปัญหาของน้ําเสียในชุมชนและสงตรวจ
คุณภาพน้ํา ตั้งไว้  5,000  บาทเพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ใน
โครงการสํารวจสภาพน้ําเสียของชุมชน ในเขตตําบลคูขาด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 141  ลําดับ
โครงการที่ 17
                        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 420,000 บาท

1. ประเภท เงินอุดหนุนองคกรประชาชน  ตั้งไว้  420,000
  บาท  
1.อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข   ตั้งไว้  420,000  บาทเพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
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สุข จํานวน 21 หมูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามโครงการ ดังนี้
(1) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือด
ออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมูที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  10,000
 บาท
(2) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  5,000
  บาท
(3) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  5,000  บาท
(4)  โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปีในชุมชน บ้านเมืองคง หมูที่ 2  ตั้งไว้  10,000  บาท
(5) โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านเมือง
คง หมูที่ 2 ตั้งไว้ 10,000  บาท
(6) โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมูบ้าน บ้านคู
ขาด หมูที่ 3 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (7) โครงการกําจัดขยะในชุมชน หมูที่ 3 บ้านคูขาด ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท
 (8) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
แดง หมูที่ 4 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (9) โครงการดูแลใสใจสตรีมีสุขภาพดีตรวจค้นหามะเร็งเต้า
นม บ้านโนนแดง หมูที่ 4 ตั้งไว้  10,000 บาท
(10) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้าน
หนองหว้าน้อย หมูที่ 5 ตั้งไว้ 10,000  บาท

(11) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหนองหว้า
น้อย หมูที่ 5  ตั้งไว้  10,000  บาท
 (12) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปีในชุมชน หมูที่ 6 บ้านดอนยาง  ตั้งไว้  6,000  บาท
(13) โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมูที่ 6
 บ้านดอนยาง  ตั้งไว้  7,000  บาท
 (14) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมูบ้าน หมูที่ 6
 บ้านดอนยาง ตั้งไว้  7,000  บาท
 (15) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้าน
น้อย หมูที่ 7 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (16) โครงการชวยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเคียง บ้าน
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น้อย หมูที่ 7  ตั้งไว้  10,000  บาท
 (17) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้าน
หนองหนาด หมูที่ 8 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (18) โครงการสงเสริมโภชนาการอนามัยแมและเด็ก บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (19) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) หมูที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ตั้งไว้ 6,000
 บาท
 (20) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ตั้ง
ไว้ 8,000 บาท
 (21) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยา หมูที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ตั้ง
ไว้ 6,000 บาท
 (22)  โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้าน
งิ้ว หมูที่ 10 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
(23) โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส บ้านงิ้ว หมู
ที่ 10 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (24) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือด
ออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด  ตั้ง
ไว้  6,450 บาท
(25) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด  ตั้ง
ไว้  9,260  บาท
(26) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด  ตั้งไว้  4,290  บาท
(27) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้าน
หนองหว้า หมูที่ 12 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (28) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหนองหว้า หมู
ที่ 12 ตั้งไว้  10,000  บาท
 (29) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้าน
เหลา หมูที่ 13 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (30) โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส บ้าน
เหลา หมูที่ 13 ตั้งไว้ 10,000  บาท
 (31) โครงการดูแลใสใจโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 7,400  บาท
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(32) โครงการสงเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 14
 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 6,100  บาท
(33) โครงการดูแลใสใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นม หมูที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 6,500  บาท
(34) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือด
ออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมูที่ 15 บ้านดอนเต็ง  ตั้ง
ไว้  4,950 บาท
(35) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15 บ้านดอนเต็ง  ตั้ง
ไว้  9,750  บาท
(36) โครงการดูแลใสใจสตรีมีสุขภาพดีตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นม หมูที่ 15 บ้านดอนเต็ง  ตั้งไว้  5,300  บาท
(37) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก
ไข้มาลาเลีย ไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไช้ปวดข้อยุงลาย หมูที่ 16 บ้าน
สนวน  ตั้งไว้  20,000 บาท

(38) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 16 บ้านสนวน  ตั้งไว้  4,800  บาท
(39) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านคงถาวร หมู
ที่ 17 ตั้งไว้  10,000  บาท
 (40) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านคง
ถาวร หมูที่ 17 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (41) โครงการชวยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง บ้าน
โนนตาแก้ว หมูที่ 18 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(42) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ตาแก้ว หมูที่ 18 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (43) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ทัน หมูที่ 19 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (44) โครงการดูแลใสใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นม บ้านโนนทัน หมูที่ 19 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(45) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ไร หมูที่ 20 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (46) โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส บ้านโนน
ไร หมูที่ 20 ตั้งไว้ 10,000  บาท
(47) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
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ตาลพัฒนา หมูที่ 21 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (48) โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน บ้านโนนตาล
พัฒนา หมูที่ 21ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้าที่  147-
184 ลําดับโครงการที1-99)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 150,000 บาท

1.โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านหรือที่อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 150,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านหรือที่อยูอาศัยให้แก ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ     ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส  ตั้งไว้  150,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้านหรือที่
อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อย
โอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า  115  ลําดับโครงการที่  11
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

โครงการปรับปรุงห้องน้ําหรือห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

3. โครงการปรับปรุงห้องน้ําหรือห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยาก
ไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้   100,000  บาท เพื่อกอสร้างห้อง
สุขาสําหับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตําบลคู
ขาด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห รหัสแผนงาน   งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า  113  ลําดับโครงการที่ 3
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ตั้งไว้   30,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุในตําบลคูขาด เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาจ้างเหมารถ และคาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า  112  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด จํานวน 60,000 บาท

5. โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาดตั้งไว้ 60,000
บาท
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสร้างความสุขให้ผู้สูง
อายุ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นความ
สําคัญ  และเชิดชูคุณงามความดีของผู้สูงอายุ เชน คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาของรางวัล และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  112  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท

6. โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้พิการ  ตั้ง
ไว้20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
เสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง เชน คาวิทยากร คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  (งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า  114  ลําดับโครงการที่  8
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 490,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 490,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 490,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง จํานวน 490,000 บาท

เงินอุดหนุน                             รวม  490,000  บาท 
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง เพื่อจายเป็น
1.  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับ บ้าน
โนนทัน  หมูที่  19  ตั้งไว้  280,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโนนทัน  หมูที่ 19
ติดตั้งโคมไฟ LED 2  x  20   W   จํานวน 15 ชุด ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและประปา  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่1ข้อ 10 หน้า 23 (กองชาง)
(2.)  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเหลา   หมูที่  13
  ตั้งไว้  100,000  บาทเพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  บ้านเหลา หมูที่ 13 ติดตั้งโคม
ไฟ LED 2  x  20   W   จํานวน 5  ชุด ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)งานไฟฟ้าและประปา  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6
 แนวทางการพัฒนาที่1ข้อ 6 หน้า 21 (กองชาง)
(3.) โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด     ตั้งไว้  110,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาขยายเขตไฟฟ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด   ปักเสา
ไฟฟ้า ขนาด 9 เมตร (พร้อมอุปกรณประกอบสาย)  7
  ต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและ
ประปา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แผนเพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่1ข้อ 13
 หน้า 24  (กองการศึกษา)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขต
ตําบลคูขาด

จํานวน 100,000 บาท

1. โครงการการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
ในเขตตําบลคูขาด  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะใน
เขตตําบลคูขาด เชน คาจ้างเครื่องจักร คาจ้างแรงงาน คาวัสดุ
อุปกรณ คาน้ําดื่ม และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า  104  ลําดับโครงการที่  7
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 30,000 บาท

2. โครงการจัดทําแผนพัฒนา  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตางๆในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการเพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในชุมชน เชน  คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสําหรับประชาชนและ
เยาวชนตําบลคูขาด

จํานวน 30,000 บาท

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสําหรับประชาชน
และเยาวชนตําบล  คูขาด  ตั้งไว้  30,000   บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายตาง ๆ ในการรณรงคเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การบําบัด
รักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การเฝ้าระวัง ยาเสพติดในพื้นที่ ฯลฯ
 เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  118  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแกประชาชนตําบลคูขาด จํานวน 20,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแกประชาชนตําบลคู
ขาด                                   ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจาย
เป็นคาฝึกทักษะใน เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลาง
วัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า  121  ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรี จํานวน 20,000 บาท

5. โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรี  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจาย
เป็นคาดําเนินการสงเสริมการฝึกอบรมทักษะในการประกอบ
อาชีพของสตรีในตําบลคูขาด เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  121  ลําดับโครงการที่  3
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข้งบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี  ตั้งไว้ 20,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งบทบาทสตรี เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  121  ลําดับโครงการที่  4
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท

7. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนา  ตั้งไว้  20,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผน
พัฒนา แกผู้นําชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนทั่ว
ไป เชน    คาวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานสงเสริม
และสนับสนุน    ความเข้มแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 117  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

(1) โครงการแขงขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพติด   ตั้ง
ไว้   30,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา คาอุปกรณกีฬา  เงินรางวัล  คาถ้วยรางวัล และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการแขงขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด ปรากฏในแผนงานการการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที1่44 ลําดับโครงการที่ 3 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564

โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

(2)  โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  15,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณกีฬา คากรรมการตัดสินกีฬา คา
เงินรางวัล คาถ้วยรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    งานกีฬาและ
นันทนาการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
)หน้าที่ 144 ลําดับโครงการที่ 1 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

(3) โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา  ตั้งไว้  30,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาชุดกีฬา คาอุปกรณ
กีฬา คาเก็บตัวนักกีฬา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 144
 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 21,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครูพระสอนธรรมะ จํานวน 5,000 บาท

 (1)  โครงการครูพระสอนธรรมะ ตั้งไว้  5,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายตามโครงการครูพระสอนธรรมะ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146
 ลําดับโครงการที่ 1 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
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โครงการอนุรักษและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

(2)  โครงการอนุรักษและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้  5,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดัง
กลาว ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงทานท้าวสุ
รนารีงานฉลองชัยทานท้าวสุรนารีและงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ

จํานวน 11,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงทาน
ท้าวสุรนารีงานฉลองชัยทานท้าวสุรนารีและงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ  ตั้งไว้  11,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดงานพิธีบวงสรวงทานท้าวสุรนารี งานฉลองชัยทาน
ท้าวสุรนารีและงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ ให้แกอําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา  
-ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 12 ลําดับ
โครงการที่ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,945,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,846,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,846,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,050,000 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไว้ 1,050,000
บาท    เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
 1.  ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  อัตรา  
 2.  นายชางโยธาอาวุโส  จํานวน 1 อัตรา
 3.  นายชางไฟฟ้า            จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

2. ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

3. ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง   ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,000 บาท

4.  ประเภท  คาจ้างพนักงาน ตั้งไว้   670,000   บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
  1.  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า         จํานวน  1  อัตรา
  2.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานชางประปา จํานวน  1  อัตรา
  3.  ผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  4.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

5.  ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้ง
ไว้  60,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงานตาม
ภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบดําเนินงาน รวม 999,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 419,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

1. ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ     (เงินรางวัลประจําปี)   ตั้งไว้  160,000
  บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนตําบล   และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
2. ประเภท คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่
ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชางผู้ควบคุม
งาน คณะกรรมการกําหดราคากลาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา   
   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 13,500 บาท

3. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้ง
ไว้   13,500 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้กับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

4.ประเภท  คาเชาบ้าน  ตั้งไว้  96,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคา
เชาบ้าน  คาเชาซื้อ ให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่
กฎหมายกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

5. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้ง
ไว้   50,000  บาท    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้
แก พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

1.  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  80,000
   บาท   เพื่อจายเป็นดังนี้
-  คาธรรมเนียม 
-  คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ คา
จ้างเหมาทําเหล็กดัด  ประตูม้วน  ฯลฯ          
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว้   50,000
  บาท    เพื่อจายเป็น  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

วันที่พิมพ : 20/9/2565  13:04:15 หน้า : 105/130



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

(2)  คาใช้จายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้  60,000
 บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียน การไป
อบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด  และผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมาย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา              
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

3.  ประเภท  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ตั้ง
ไว้  100,000   บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซม
ครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  50,000  บาท   เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

2.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้ง
ไว้ 120,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี   ถาน   แกสหุงต้ม   ฯลฯ    ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 60,000 บาท

3.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้ง
ไว้  60,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน  สี พูกัน ผ้าเขียนป้ายตาง ป้ายประชาสัมพันธขอ
อนุญาตกอสร้าง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

4.   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร      ตั้ง
ไว้  60,000   บาท      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  แผน CD  เมาส  เครื่องบันทึก
ข้อมูล  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอรฯลฯ ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    
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งานก่อสร้าง รวม 8,256,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,074,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

1.  ประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  50,000
   บาท
เพื่อเป็นคาซอมแซมไฟฟ้าตางๆ  เชน  เปลี่ยนฟิวสไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 1,024,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อ
เป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  สายไฟฟ้า ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกอสร้าง  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 824,000 บาท

2.  ประเภท  วัสดุกอสร้าง   ตั้งไว้  824,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน  ยางมะตอย  หินคลุก  ลูกรัง  ปูน
ซีเมนต  เหล็กเส้น ไม้ตาง ๆ กระเบื้อง  ฯลฯ
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง    
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งบลงทุน รวม 7,182,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,182,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคงถาวร หมูที่ 17 จํานวน 399,000 บาท

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคงถาวร หมู
ที่ 17 ตั้งไว้ 399,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคงถาวร หมูที่ 17  โดยดําเนิน
การ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 160.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีลูกรัง
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 640.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่   1   หน้า  47   ข้อ  39   (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมูที่ 3 จํานวน 305,000 บาท

2.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู
ที่ 3 ตั้งไว้ 305,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมูที่ 3 โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 125.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมี
ไหลทาง  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่   1   หน้า  30   ข้อ  8   (กอง
ชาง)    
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9 จํานวน 302,000 บาท

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู
ที่ 9 ตั้งไว้ 302,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9 โดยดําเนินการ  จุด
ที่1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 80.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมีไหล
ทาง   หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 240.00 ตารางเมตร  จุดที่2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50  เมตร  ยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมมีไหล
ทาง   มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 250.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 205    ข้อ  9  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมูที่ 6 จํานวน 304,000 บาท

4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู
ที่ 6  ตั้งไว้ 304,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมูที่ 6  โดยดําเนินการ  ขนาด
ผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 97.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีลูกรัง
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร   หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 485.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 203    ข้อ  5  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 
21

จํานวน 138,000 บาท

5.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาล
พัฒนา หมูที่ 21 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 138,000 บาท เพื่อ
จายเป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาล
พัฒนา หมูที่ 21 โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 45.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีลูกรัง
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 210    ข้อ  18  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมูที่ 14 จํานวน 88,000 บาท

6.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู
ที่ 14 ตั้งไว้ 88,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมูที่ 14 โดยดําเนินการ  ขนาด
ผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 48.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 144.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่   1   หน้า  42   ข้อ  30   (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลา หมูที่ 13 จํานวน 183,000 บาท

7. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลา หมู
ที่ 13 ตั้งไว้ 183,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลา หมูที่ 13 โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 100.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมี
ไหลทาง   หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 300.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 205    ข้อ  9  (กองชาง) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565 หน้า 42 ข้อ 29

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด จํานวน 167,000 บาท

8.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู
ที่ 11   ตั้งไว้ 167,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11  โดยดําเนินการ  จุด
ที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50  เมตร  ยาว 69.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง   หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 172.00 ตารางเมตร  จุดที่2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50  เมตร  ยาว 39.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไม
มีไหลทาง   มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 97.50 ตาราง
เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570
) หน้า 206    ข้อ  10  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับบดทับแนน บ้านน้อย หมูที่ 7 จํานวน 53,000 บาท

9.โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับบดทับแนน บ้านน้อย หมู
ที่ 7 ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนดินยก
ระดับบดทับแนน บ้านน้อย หมูที่ 7  โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว 100.00  เมตร   สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมบดทับแนน  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่   1 พ.ศ.2565  หน้า  36   ข้อ  20  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15 จํานวน 300,000 บาท

10.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านดอนเต็ง หมู
ที่ 15  ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหิน
คลุกบดทับแนน บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15 โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 285    ข้อ  14  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนแดง หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

11.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนแดง หมู
ที่ 4 ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหิน
คลุกบดทับแนน บ้านโนนแดง หมูที่ 4  โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  600.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 213   ข้อ  3  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนแดง หมูที่ 4 (จาก
นานางสุวรรณ  ชัยชนะ ถึงนานางเภา เพียนอก)

จํานวน 267,000 บาท

12. โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนแดง หมู
ที่ 4 (จากนานางสุวรรณ  ชัยชนะ ถึงนานางเภา เพียนอก) ตั้ง
ไว้ 267,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบด
ทับแนน บ้านโนนแดง หมูที่ 4  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  หน้า  34   ข้อ  13   (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18 จํานวน 300,000 บาท

13.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนตาแก้ว หมู
ที่18 ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหิน
คลุกบดทับแนน บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18 โดยดําเนินการ จุด
ที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว  370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุด
ที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 272    ข้อ  24  (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนไร หมูที่ 20 จํานวน 400,000 บาท

14.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านโนนไร หมู
ที่ 20  ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหิน
คลุกบดทับแนน บ้านโนนไร หมูที่ 20  โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  600.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่   1 หน้า 53 ข้อ  50   (กองชาง)
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โครงการกอสร้างผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต บ้านหนองหนาด 
หมูที่ 8

จํานวน 171,000 บาท

15.โครงการกอสร้างผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8  ตั้งไว้ 171,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอ
สร้างผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต บ้านหนองหนาด หมูที่ 8โดย
ดําเนินการขนาดผิวจราจรกว้าง 4.90 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวทางไมน้อย
กวา 490.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 196 ข้อ1  (กองชาง)

โครงการกอสร้างรั้วรอบองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน 277,000 บาท

16.  โครงการกอสร้างรั้วรอบองคการบริหารสวนตําบลคูขาด ตั้ง
ไว้ 277,000บาทเพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างรั้วรอบองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดโดยดําเนิน
การ สูง 1.70 เมตร ยาว 105.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 191 ข้อ  8  (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝารางวี บ้านเมืองคง หมูที่ 2 จํานวน 291,000 บาท

17. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝารางวี บ้านเมือง
คง หมูที่ 2 ตั้งไว้ 291,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ฝารางวี บ้านเมืองคง หมูที่ 2 โดยดําเนิน
การ  ขนาด
กว้าง 0.50  เมตร  ลึก 0.70  เมตร  ยาว 165 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้าง     ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่   1 พ.ศ
2565 หน้า 29   ข้อ  5   (กองชาง)
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โครงการกอสร้างลานกีฬา บ้านปอบิด หมูที่ 1 จํานวน 186,000 บาท

18.โครงการกอสร้างลานกีฬา บ้านปอบิด หมูที่ 1   ตั้ง
ไว้ 186,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างลานกีฬา บ้านปอ
บิด หมูที่ 1 โดยดําเนินการ  ขนาด
กว้าง 10.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร   หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 200.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 263    ข้อ  3  (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 21 จํานวน 199,000 บาท

19.โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค บ้านโนนตาลพัฒนา หมู
ที่ 21 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 199,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค บ้านโนนตาลพัฒนา หมู
ที่ 21 โดยดําเนินการ  ขนาด พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 442.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 247    ข้อ  8  (กอง
ชาง)

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านหนองหนาด หมูที่ 8 จํานวน 143,000 บาท

20.  โครงการขยายทอเมนประปา บ้านหนองหนาด หมูที่ 8 ตั้ง
ไว้ 143,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการขยายทอเมนประปา บ้าน
หนองหนาด หมูที่ 8  โดยดําเนินการ วางทอเมนประปา ทอ pvc 
ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 1,040 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 236    ข้อ  3  (กอง
ชาง)
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โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา 
บ้านหนองหว้าน้อย หมูที่ 5

จํานวน 489,000 บาท

21.โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบาย
น้ํา บ้านหนองหว้าน้อย หมูที่ 5 ตั้งไว้ 489,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา
บ้านหนองหว้าน้อย หมูที่ 5 โดยดําเนินการ วางทอ คสล.มอก
.ชั้น3 ทอ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพักความยาวรวมทั้งสองฝั่ง
ถนนไมน้อยกวา 210 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรเทคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่   1 พ.ศ
.2565 หน้า  36  ข้อ  19 (กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านวังยาว หมูที่ 14 จํานวน 214,000 บาท

22.โครงการซอมแซมถนนหินคลุกบดทับแนน บ้านวังยาว หมู
ที่ 14 ตั้งไว้ 214,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหิน
คลุกบดทับแนน บ้านวังยาว หมูที่ 14 โดยดําเนินการ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว320.00 เมตร หนา0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า44 ข้อ 32 (กองชาง)

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11

จํานวน 162,500 บาท

23.โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลา
เซลล) บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11 (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 162,500 บาท เพื่อจายเป็นโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11 โดย
ดําเนินการ  ติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลา
เซลล)  5 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต
.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่   1 พ.ศ
.2565  หน้า 40   ข้อ  24  (กองชาง)
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โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

จํานวน 323,000 บาท

24. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลา
เซลล) บ้านปอบิด หมูที่ 1 ตั้งไว้ 323,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลา
เซลล) บ้านปอบิด หมูที่ 1   โดยดําเนินการ  ติดตั้งโคมไฟถนน
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล)  10 จุด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 261    ข้อ  2  (กอง
ชาง)

โครงการปรังปรุงภูมิทัศน(หนองแชปอ) บ้านหนองหว้า หมูที่ 12 จํานวน 208,000 บาท

25. โครงการปรังปรุงภูมิทัศน(หนองแชปอ) บ้านหนองหว้า หมู
ที่ 12 ตั้งไว้ 208,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก บ้านหนองหว้า หมูที่ 12 โดยดําเนินการ ปรังปรุงภูมิ
ทัศน(หนองแชปอ) บ้านหนองหว้า หมูที่ 12 พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่   1 พ.ศ
.2565  หน้า  41   ข้อ  28   (กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านน้อย หมูที่ 7 จํานวน 302,000 บาท

26.  โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านน้อย หมูที่ 7 ตั้ง
ไว้ 302,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พัก บ้านน้อย หมูที่ 7  โดยดําเนินการ วางทอ คสล.มอก
.ชั้น3 ทอ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพัก ความยาวรวมไมน้อย
กวา 237 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 236    ข้อ  2  (กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านสนวน หมูที่ 16 จํานวน 253,000 บาท

27.โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านสนวน หมู
ที่ 16 ตั้งไว้ 253,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก บ้านสนวน หมูที่ 16 โดยดําเนินการ ชวงที่1 วาง
ทอ คสล.มอก.ชั้น3 ทอ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพัก ความยาว
รวมไมน้อยกวา 89 เมตร ชวงที่2 วางทอ คสล.มอก
.ชั้น3 ทอ 1.00x1.00 เมตร พร้อมบอพัก ความยาวรวมไมน้อย
กวา 13 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต
.คูขาด กําหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 45 ข้อ 36  (กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านหนองหว้า หมูที่ 12 จํานวน 308,000 บาท

28.โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านหนองหว้า หมู
ที่ 12  ตั้งไว้ 308,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้านหนองหว้า หมูที่ 12 โดยดําเนินการ วาง
ทอ คสล.มอก.ชั้น3 ทอ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพัก ความยาว
รวมไมน้อยกวา 240 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสร้าง   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570)   หน้า  237 ข้อ 5   (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) จํานวน 50,000 บาท

29.คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาk) ตั้ง
ไว้  50,000 บาท เพื่อจายคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คา k) คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,258,500 บาท

งบบุคลากร รวม 891,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 891,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 450,000 บาท

1. ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนตําบล  ตั้ง
ไว้450,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนให้แกข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น  จํานวน 2 อัตรา  ดัง
นี้  
- ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร           จํานวน    1
   อัตรา
- นักวิชาการเกษตร          จํานวน    1   อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภท เงินประจําตําแหนง          ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองสงเสริมการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,000 บาท

3. ประเภท คาตอบแทนพนักงานจ้าง                 ตั้ง
ไว้  387,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป            จํานวน 1 อัตรา 
รายละเอียดดังนี้
1.ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร 
2.คนงานทั่วไป
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

4.  ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง        ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จ้าง เชน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

 1.  ประเภท คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น              ตั้งไว้ 72,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
                   (1.1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับการแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ      ตั้งไว้ 5,000 บาท    เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนให้แกบุคคลหรือคณะกรรมการได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เชน คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คาตอบแทนคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางฯลฯ
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.54
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง  แจ้งหลักเกณฑการ
เบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ
               (1.2)เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ     (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว้ 67,000
  บาท       เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับข้าราชการพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป    
                    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

2.  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว้  1,000  บาท    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 72,000 บาท

 1.ประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้    72,000
  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งไว้  72,000 บาท 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว้  20,000
  บาท  เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศ  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ของข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ             และพนักงานทั่วไป

 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

(2)    คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตั้งไว้    30,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการตามพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

(3)  โครงการตามพระราชดําริ  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการตามพระราชดําริ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องกับกิจกรรมดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
.2566-2570) หน้า 92 ข้อ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 30,000 บาท

(4) โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑเพื่อป้องกันกําจัดศัตรู
พืช  ตั้งไว้  30,000  บาทเพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
อบรมการใช้สารชีวภัณฑเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืชและคาใช้จาย
อื่นเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น( พ.ศ.2566-2570) หน้า 94 ข้อ 3 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
  

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 20,000 บาท

(5)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงดิน       ตั้ง
ไว้  20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงดิน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570
) หน้า 93 ข้อ 2 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  ตั้งไว้   10,000
  บาท                                                                      
    
เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑของกองสงเสริมการ
เกษตร เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร  เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ 
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

2.  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว้  5,000  บาท    
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
กาด น้ํามันเตา น้ํามันเกียร ถาน กาซ น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ฯลฯ      

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

3.  ประเภท  วัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร  เชน  จอบ  เสียม  ปุ๋ย  ต้นไม้ บัวรดน้ํา สายยาง   ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

4.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้  20,000  บาท  
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซี
ดี  หมึกพิมพ เครื่องบันทึกข้อมูล โปรแกรมทีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ใบมีดคู จํานวน 5,000 บาท

3.1.2 ประเภท ครุภัณฑการเกษตร
(1) เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ใบมีดคู ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม้ใบมีดคู จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกอง
สงเสริมการเกษตร
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

3.1.2. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 (1) เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกองสงเสริมการ
เกษตร
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลคูขาด

จํานวน 30,000 บาท

1.เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลคูขาด ตั้งไว้   30,000  บาท         
เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินการบริหารจัดการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคูขาดและคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล    คูขาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
.2566-2570) หน้า 135 ข้อ 1
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 38,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 38,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

(1)  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว                     ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้
จายตามโครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียวและ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาวเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570)      หน้า 98  ข้อ 2 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 20/9/2565  13:04:15 หน้า : 129/130



โครงการอบรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 18,000 บาท

(2)  โครงการอบรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม                   ตั้งไว้  18,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการอบรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570)  หน้า 100 ข้อ 4 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําและป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท

 (3)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําและ
ป่าไม้        ตั้งไว้  10,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําและ
ป่าไม้    และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) หน้า 99 ข้อ 3 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,331,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 167,500

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

540,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

3,000

คาภาษีที่ต้องชําระตาม
กฎหมายกําหนด

5,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

220,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,331,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 167,500

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

540,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

3,000

คาภาษีที่ต้องชําระตาม
กฎหมายกําหนด

5,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

220,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,977,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,977,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,581,120 296,760 1,334,000 350,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

2,000 10,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 618,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,875,480 179,760 755,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

68,000 72,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,080,000 198,000 222,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

17,000 1,000

คาเชาบ้าน 132,000 25,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

35,000 5,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 320,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,050,000 450,000 8,062,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 36,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 420,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 618,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 670,000 387,000 3,867,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 12,000 212,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

260,000 72,000 1,832,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

13,500 1,000 32,500

คาเชาบ้าน 96,000 289,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 90,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000 470,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

20,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

100,000

จ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

240,000 50,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

240,000 50,000 20,000

โครงการกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

5,000

โครงการคาใช้จายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

20,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

100,000

จ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

50,000 20,000 380,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 30,000 400,000

โครงการกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

5,000

โครงการคาใช้จายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 
ธันวา

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรม
ราชินีนาถ

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิม พระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

8,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการเยาวชนยุคใหม
โตไปไมโกง

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 8,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 
ธันวา

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรม
ราชินีนาถ

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิม พระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

8,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการเยาวชนยุคใหม
โตไปไมโกง

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 8,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระ
ราชดําริของพอหลวง

30,000

โครงการสร้างความรัก
ความปรองดองความ
สามัคคีสมานฉันท์

20,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่นสนองในพระราชดําริ
โดย องค์การบริหาร
สวนตําบลคูขาด อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

150,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง (กปน.)

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระ
ราชดําริของพอหลวง

30,000

โครงการสร้างความรัก
ความปรองดองความ
สามัคคีสมานฉันท์

20,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่นสนองในพระราชดําริ
โดย องค์การบริหาร
สวนตําบลคูขาด อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

150,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง (กปน.)

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:05:15 หน้า : 12/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็น
ในชีวิตประจําวันและ
การดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000 20,000 20,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ด้านสาธารณภัย

150,000

โครงการบริการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดตั้ง
ภายในเขตตําบลคูขาด

150,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็น
ในชีวิตประจําวันและ
การดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 10,000 370,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ด้านสาธารณภัย

150,000

โครงการบริการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดตั้ง
ภายในเขตตําบลคูขาด

150,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

250,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

288,000

คาจ้างเหมาบริการ 120,000

โครงการจ้างนักเรียน / 
นักศึกษาทํางานชวงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา

1,134,100

โครงการสายสัมพันธ์แม
ลูก

10,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สูโลกกว้าง

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านโภชนาการเด็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

250,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

288,000

คาจ้างเหมาบริการ 120,000

โครงการจ้างนักเรียน / 
นักศึกษาทํางานชวงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา

1,134,100

โครงการสายสัมพันธ์แม
ลูก

10,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สูโลกกว้าง

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านโภชนาการเด็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางเป็น
ระบบ "ตําบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ"

20,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

20,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางเป็น
ระบบ "ตําบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ"

20,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

20,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจสภาพ
ปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชนและสงตรวจ
คุณภาพน้ํา

5,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

150,000

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมบ้านหรือที่อยู
อาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้
ด้อยโอกาส

150,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําหรือห้องสุขาสําหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการสร้างความสุข
ให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด

60,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การดูแลตนเองของผู้
พิการ

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:05:15 หน้า : 19/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจสภาพ
ปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชนและสงตรวจ
คุณภาพน้ํา

5,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

150,000

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมบ้านหรือที่อยู
อาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้
ด้อยโอกาส

150,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําหรือห้องสุขาสําหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการสร้างความสุข
ให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด

60,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การดูแลตนเองของผู้
พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตตําบลคูขาด

100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับประชาชนและ
เยาวชนตําบลคูขาด

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

20,000

โครงการพัฒนากลุม
อาชีพสตรี

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข้งบทบาท
สตรี

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา

20,000

โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตตําบลคูขาด

100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับประชาชนและ
เยาวชนตําบลคูขาด

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

20,000

โครงการพัฒนากลุม
อาชีพสตรี

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข้งบทบาท
สตรี

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา

20,000

โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการครูพระสอน
ธรรมะ

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬา

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

คาจ้างเหมาดูแลสวน
บริเวณรอบที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

โครงการตามพระราช
ดําริ

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

โครงการอบรมการใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

โครงการอบรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการครูพระสอน
ธรรมะ

5,000 5,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬา

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000 5,000

คาจ้างเหมาดูแลสวน
บริเวณรอบที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

72,000 72,000

โครงการตามพระราช
ดําริ

10,000 10,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000 10,000

โครงการอบรมการใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

30,000 30,000

โครงการอบรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการรักษา
แหลงน้ําและป่าไม้

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 120,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 2,800,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 150,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 50,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 330,000 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการรักษา
แหลงน้ําและป่าไม้

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 10,000 345,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 245,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,860,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 5,000 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 320,000

วัสดุกอสร้าง 824,000 844,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุการเกษตร 30,000 40,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 480,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 45,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 29,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 7,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ขนาด 32,000 บี
ทียู

86,000

โต๊ะทํางานสําหรับวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) 850,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ  ระบบ
ดิจิตอล

19,300

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

29,900

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

34,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

59,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 7,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ขนาด 32,000 บี
ทียู

86,000

โต๊ะทํางานสําหรับวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) 850,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ  ระบบ
ดิจิตอล

19,300

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

29,900

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

34,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ขนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

15,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 10,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 22,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ใบ
มีดคู

เครื่องสํารองไฟ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคงถาวร หมูที่ 17

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคูขาด หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ขนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

15,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 210,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 22,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ใบ
มีดคู

5,000 5,000

เครื่องสํารองไฟ 2,500 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคงถาวร หมูที่ 17

399,000 399,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคูขาด หมูที่ 3

305,000 305,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนยาง หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตาลพัฒนา หมู
ที่ 21

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา หมูที่ 13

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับบดทับแนน 
บ้านน้อย หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:05:15 หน้า : 31/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9

302,000 302,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนยาง หมูที่ 6

304,000 304,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตาลพัฒนา หมู
ที่ 21

138,000 138,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

88,000 88,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา หมูที่ 13

183,000 183,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

167,000 167,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับบดทับแนน 
บ้านน้อย หมูที่ 7

53,000 53,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนแดง หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนแดง หมูที่ 4 
(จากนานางสุวรรณ  ชัย
ชนะ ถึงนานางเภา 
เพียนอก)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 
18

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

โครงการกอสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

โครงการกอสร้างรั้วรอบ
องค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนแดง หมูที่ 4

400,000 400,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนแดง หมูที่ 4 
(จากนานางสุวรรณ  ชัย
ชนะ ถึงนานางเภา 
เพียนอก)

267,000 267,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 
18

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

400,000 400,000

โครงการกอสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

171,000 171,000

โครงการกอสร้างรั้วรอบ
องค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด

277,000 277,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:05:15 หน้า : 34/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ฝาราง
วี บ้านเมืองคง หมูที่ 2

โครงการกอสร้างลาน
กีฬา บ้านปอบิด หมูที่ 1

โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์ บ้านโนน
ตาลพัฒนา หมูที่ 21

โครงการขยายทอเมน
ประปา บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

โครงการขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
บ้านหนองหว้าน้อย หมู
ที่ 5

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซลาเซลล์) 
บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:05:15 หน้า : 35/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ฝาราง
วี บ้านเมืองคง หมูที่ 2

291,000 291,000

โครงการกอสร้างลาน
กีฬา บ้านปอบิด หมูที่ 1

186,000 186,000

โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์ บ้านโนน
ตาลพัฒนา หมูที่ 21

199,000 199,000

โครงการขยายทอเมน
ประปา บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

143,000 143,000

โครงการขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
บ้านหนองหว้าน้อย หมู
ที่ 5

489,000 489,000

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุกบดทับแนน 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

214,000 214,000

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซลาเซลล์) 
บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11

162,500 162,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซลาเซลล์) 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

โครงการปรังปรุงภูมิ
ทัศน์(หนองแชปอ) บ้าน
หนองหว้า หมูที่ 12

โครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้าน
น้อย หมูที่ 7

โครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้าน
สนวน หมูที่ 16

โครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้าน
หนองหว้า หมูที่ 12

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา k)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซลาเซลล์) 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

323,000 323,000

โครงการปรังปรุงภูมิ
ทัศน์(หนองแชปอ) บ้าน
หนองหว้า หมูที่ 12

208,000 208,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้าน
น้อย หมูที่ 7

302,000 302,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้าน
สนวน หมูที่ 16

253,000 253,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพัก บ้าน
หนองหว้า หมูที่ 12

308,000 308,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา k)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,520,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

420,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อําเภอคง

490,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการจัดงานพิธี
บวงสรวงทานท้าวสุ
รนารีงานฉลองชัยทาน
ท้าวสุรนารีและงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,520,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

420,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อําเภอคง

490,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการจัดงานพิธี
บวงสรวงทานท้าวสุ
รนารีงานฉลองชัยทาน
ท้าวสุรนารีและงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ

11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลคู
ขาด

รวม 21,619,100 15,248,420 1,096,520 10,204,900 1,496,560 510,000 490,000 240,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลคู
ขาด

30,000 30,000

รวม 96,000 11,202,000 1,296,500 63,500,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  13:05:15 หน้า : 42/42


