
 

 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบล 

 

เรื่อง 
 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565 
 
 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
                                                       

                                                                                2 หมูที่ 18 บานโนนตาแกว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา                           
                                                                                                                     โทร 044 346 296 
 

 



องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
เขต/อําเภอ คง    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 หมู 18  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล คูขาด
  เขต/อําเภอ คง  จังหวัดนครราชสีมา  30260

พื้นที่ 78.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,992 คน
ชาย 4,894 คน

หญิง 5,098 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,455,916.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 76,862,192.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,011,678.08 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 35,269.25 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,959,276.31 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 35,647.01 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 78,599.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 186,137.13 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 95,647.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,700.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,758,752.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,802,793.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,485,722.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 52,674,426.68 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,966,064.89 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,662,559.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,668,121.34 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,360,940.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,996,741.45 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,485,722.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,254,920.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,438,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 35,647.01 127,870.00 203,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

78,599.50 101,600.00 73,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 186,137.13 232,030.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 95,647.00 13,500.00 55,500.00

หมวดรายได้จากทุน 1,700.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 397,730.64 480,000.00 536,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,758,752.67 26,020,000.00 25,563,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,758,752.67 26,020,000.00 25,563,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,802,793.00 33,500,000.00 33,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

33,802,793.00 33,500,000.00 33,900,000.00

รวม 57,959,276.31 60,000,000.00 60,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,966,064.89 20,499,870.00 21,124,800.00

งบบุคลากร 14,662,559.00 16,781,180.00 17,059,200.00

งบดําเนินงาน 8,668,121.34 11,605,450.00 11,614,800.00

งบลงทุน 7,360,940.00 7,313,500.00 6,323,200.00

งบเงินอุดหนุน 2,996,741.45 3,770,000.00 3,858,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 52,674,426.68 60,000,000.00 60,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,056,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 300,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,021,500

แผนงานสาธารณสุข 1,380,340

แผนงานสังคมสงเคราะห 340,000

แผนงานเคหะและชุมชน 705,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,492,000

แผนงานการเกษตร 1,274,640

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,124,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,124,800 21,124,800
    งบกลาง 21,124,800 21,124,800

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,559,880 2,195,040 11,754,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,039,920 0 4,039,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,519,960 2,195,040 7,715,000

งบดําเนินงาน 3,604,000 504,600 4,108,600
    คาตอบแทน 972,000 194,600 1,166,600

    คาใช้สอย 1,842,000 190,000 2,032,000

    คาวัสดุ 410,000 100,000 510,000

    คาสาธารณูปโภค 380,000 20,000 400,000

งบลงทุน 117,700 40,500 158,200
    คาครุภัณฑ 117,700 40,500 158,200

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 20,000

รวม 13,316,580 2,740,140 16,056,720

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000
    คาใช้สอย 300,000 300,000

รวม 300,000 300,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 834,000 1,317,300 2,151,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 834,000 1,317,300 2,151,300

งบดําเนินงาน 509,000 3,673,200 4,182,200
    คาตอบแทน 114,000 110,000 224,000

    คาใช้สอย 270,000 1,429,200 1,699,200

    คาวัสดุ 125,000 1,900,000 2,025,000

    คาสาธารณูปโภค 0 234,000 234,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,688,000 2,688,000
    เงินอุดหนุน 0 2,688,000 2,688,000

รวม 1,343,000 7,678,500 9,021,500

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 450,340 0 450,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 450,340 0 450,340

งบดําเนินงาน 255,000 245,000 500,000
    คาตอบแทน 140,000 0 140,000

    คาใช้สอย 30,000 245,000 275,000

    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 715,340 665,000 1,380,340

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 340,000 340,000
    คาใช้สอย 340,000 340,000

รวม 340,000 340,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 705,000 705,000
    เงินอุดหนุน 705,000 705,000

รวม 705,000 705,000
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 55,000 10,000 65,000
    คาใช้สอย 55,000 10,000 65,000

รวม 55,000 10,000 65,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,826,000 0 1,826,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,826,000 0 1,826,000

งบดําเนินงาน 991,000 520,000 1,511,000
    คาตอบแทน 416,000 0 416,000

    คาใช้สอย 325,000 50,000 375,000

    คาวัสดุ 250,000 470,000 720,000

งบลงทุน 100,000 6,055,000 6,155,000
    คาครุภัณฑ 100,000 0 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 6,055,000 6,055,000

รวม 2,917,000 6,575,000 9,492,000

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 876,640 0 876,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 876,640 0 876,640

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

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

รวม 1,236,640 38,000 1,274,640

หน้า : 9/9



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 107,570.97 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 83,456.05 713.93 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 16,065.08 109,880.00 68.37 % 185,000.00
     ภาษีป้าย 14,323.20 18,868.00 17,990.00 0.06 % 18,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 205,350.22 35,647.01 127,870.00 203,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,958.50 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,480.00 1,735.00 1,400.00 42.86 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 530.00 340.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,002.00 510.00 1,200.00 -58.33 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,050.00 1,600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 23,357.00 4,590.00 35,000.00 -71.43 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

47,600.00 52,600.00 45,000.00 -11.11 % 40,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,728.00 3,265.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 1,001.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 83,747.00 78,599.50 101,600.00 73,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 232,888.14 186,137.13 232,030.00 -13.80 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 232,888.14 186,137.13 232,030.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,860.00 95,647.00 3,000.00 1,566.67 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,860.00 95,647.00 13,500.00 55,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000.00 1,700.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000.00 1,700.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 747,623.85 743,309.87 750,000.00 0.00 % 750,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,657,668.08 9,901,472.50 10,700,000.00 -0.93 % 10,600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,325,373.48 4,326,045.06 4,400,000.00 0.00 % 4,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 235,803.74 250,497.57 240,000.00 4.17 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,701,130.28 7,553,883.83 8,700,000.00 -3.06 % 8,433,500.00
     คาภาคหลวงแร 122,637.00 119,568.32 130,000.00 0.00 % 130,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 76,762.92 67,119.52 100,000.00 0.00 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,011,718.00 796,856.00 1,000,000.00 -10.00 % 900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,878,717.35 23,758,752.67 26,020,000.00 25,563,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,888,008.00 33,802,793.00 33,500,000.00 1.19 % 33,900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,888,008.00 33,802,793.00 33,500,000.00 33,900,000.00
รวมทุกหมวด 59,296,570.71 57,959,276.31 60,000,000.00 60,000,000.00

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:04:44 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด

อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 203,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 185,000 บาท

-ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งกอสร้าง พ.ศ.2562 

ภาษีป้าย จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา 
ประมาณการตามขายผู้ที่ต้องชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 73,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,563,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,600,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,400,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,433,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,900,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,900,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 157,612 152,225 190,000 5.26 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,633 6,867 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,477,800 13,878,400 14,911,200 3.72 % 15,465,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,268,000 4,313,600 4,548,400 -3.92 % 4,370,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 61,000 60,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 44,341.26 69,972.89 883,270 -78.49 % 190,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 522,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 0 % 10,000

คาภาษีที่ต้องชําระตามกฎหมายกําหนด 0 0 0 100 % 5,000

เงินกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด 0 0 10,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด
อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด

0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดุการสังคมตําบลคู
ขาด

10,000 10,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด

187,000 220,000 220,000 0 % 220,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

237,548 255,000 530,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,449,934.26 18,966,064.89 21,404,870 21,124,800
รวมงบกลาง 18,449,934.26 18,966,064.89 21,404,870 21,124,800
รวมงบกลาง 18,449,934.26 18,966,064.89 21,404,870 21,124,800

รวมแผนงานงบกลาง 18,449,934.26 18,966,064.89 21,404,870 21,124,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

513,356.12 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,063.22 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,063.22 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

3,520,482 3,441,600 3,293,000 1.89 % 3,355,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,204,364.56 4,126,320 3,977,720 4,039,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,784,682 3,076,200 3,348,360 5.42 % 3,530,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 2,000 0 % 2,000

เงินประจําตําแหนง 196,000 210,000 210,000 0 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 246,240 255,060 275,760 4.79 % 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,184,400 1,296,323 1,379,400 2.94 % 1,420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 76,200 72,835 78,000 -11.54 % 69,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,487,522 4,910,418 5,293,520 5,519,960
รวมงบบุคลากร 8,691,886.56 9,036,738 9,271,240 9,559,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 74,900 700,000 14.29 % 800,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 200 % 15,000

คาเชาบ้าน 99,000 84,000 84,000 57.14 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,513.5 3,986.75 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 104,513.5 162,886.75 824,000 972,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 305,412.5 383,662.4 300,000 0 % 300,000

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

84,000 84,000 90,000 11.11 % 100,000

จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 84,085 76,895 90,000 -11.11 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 215,298 244,642 240,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 24,684 0 0 100 % 240,000

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

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา 0 0 10,000 -20 % 8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบริมราชินีนาถ

6,320 7,820 10,000 -20 % 8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 28 
กรกฎาคม

0 720 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน

0 4,720 10,000 -20 % 8,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

0 68,027 520,000 -61.54 % 200,000
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โครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไมโกง 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 6,000 0 10,000 -20 % 8,000

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

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริของพอหลวง

29,790 30,960 40,000 -25 % 30,000

โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์

19,290 7,540 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างความรักความปรองดองความ
สามัคคีสมานฉันท์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

16,260 0 20,000 0 % 20,000

โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสํานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

19,900 16,860 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

21,202 0 0 0 % 0
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองใน
พระราชดําริโดย องค์การบริหารสวนตําบล
คูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 214,878.6 100,000 50 % 150,000

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง (กปน.)

0 0 0 100 % 60,000

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

0 17,560 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน ให้แกคณะผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด

10,110 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาและดูงาน
นอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล,พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด 

423,840 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสาร
ของทางราชการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสาร
ของทางราชการแกคณะผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลคูขาด

0 18,960 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จํา
เป็นในชีวิตประจําวันและการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จํา
เป็นในชีวิตประจําวันและการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

19,940 19,900 20,000 -100 % 0

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

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

0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,352.82 58,471.9 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,314,359.32 1,655,616.9 1,975,000 1,842,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,540 64,184 100,000 0 % 100,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,038 38,870 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 80,000 -25 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 91,495.6 83,401.2 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,450 67,050 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 270,523.6 263,205.2 430,000 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 314,378.27 315,708.94 280,000 0 % 280,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,730 21,016 50,000 -50 % 25,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,758.68 10,401.47 40,000 -37.5 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,809 6,380 30,000 -33.33 % 20,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 18,232.92 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 364,083.95 371,739.33 450,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 2,053,480.37 2,453,448.18 3,679,000 3,604,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 0 34,500 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 8,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 
แบบติดผนัง

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทียู

0 386,400 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 9,980 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน สําหรับเก็บแฟ้ม
เอกสาร

0 0 0 100 % 17,700

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 64,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายวีดีโอ 29,990 0 0 0 % 0

ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ 2,450 0 0 0 % 0
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เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมลําโพง 0 150,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องรีดผ้าไอน้ํา 4,500 0 0 0 % 0

ตู้เย็น 0 12,590 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานัก
งาน

0 15,500 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์ 0 90,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 30,150 0 100 % 100,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 137,990 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 193,410 788,140 135,000 117,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการทําเวทีในอาคารอเนกประสงค์หลัง
ใหม

69,900 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลคูขาด

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 69,900 0 150,000 0
รวมงบลงทุน 263,310 788,140 285,000 117,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อ.คง จ.นครราชสีมา

15,000 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 0 15,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 20,000 0 0 % 0

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง

20,000 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 30,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 30,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,043,676.93 12,313,326.18 13,265,240 13,316,580
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 762,180 909,954 1,152,580 7.72 % 1,241,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,420 0 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 273,480 293,400 4.99 % 308,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 513,480 534,000 560,880 3.04 % 577,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,900 10,140 10,140 -59.17 % 4,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,593,840 1,769,574 2,080,420 2,195,040
รวมงบบุคลากร 1,593,840 1,769,574 2,080,420 2,195,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 167,000 -4.19 % 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 27,600 27,600 27,600 0 % 27,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,100 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,600 30,700 211,600 194,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,640 4,060 15,000 33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 100,638 118,720 130,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

87,350 42,000 50,000 40 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,800 12,100 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 198,428 176,880 225,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,013.15 47,398.9 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,700 58,150 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 70,713.15 105,548.9 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 29,002 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 29,002 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 296,741.15 342,130.9 536,600 504,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 100 % 3,500

เก้าอี้ทํางาน 0 0 3,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู

0 0 39,700 -100 % 0

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 9,600 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 42,500 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคริ่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 9,900 0 0 % 0

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

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟ 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 76,600 9,900 63,200 40,500
รวมงบลงทุน 76,600 9,900 63,200 40,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารงานคลัง 1,967,181.15 2,121,604.9 2,680,220 2,740,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,010,858.08 14,434,931.08 15,945,460 16,056,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

17,010 18,210 0 0 % 0

โครงการจัดหาชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

0 79,200 0 0 % 0

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

28,760 12,420 40,000 75 % 70,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 37,625 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

141,860 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 187,630 147,455 90,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 187,630 147,455 90,000 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ถังบรรจุน้ําสําหรับรถน้ําเอนกประสงค์ขนาด 
6,000 ลิตร 

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 300,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 187,630 147,455 390,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

84,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 84,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 84,000 0 0 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 271,630 147,455 390,000 300,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 648,180 689,460 752,000 5.32 % 792,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 690,180 731,460 794,000 834,000
รวมงบบุคลากร 690,180 731,460 794,000 834,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 180,000 -51.11 % 88,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 24,000 24,000 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 24,000 24,000 211,000 114,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

204,000 216,000 271,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 1,930 54,553 90,000 33.33 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 88,412 42,516 90,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 15,600 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก

7,740 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 29,220 38,170 0 100 % 40,000

โครงการสายสัมพันธ์แมลูก 8,705 9,605 0 0 % 0

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง 32,330 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก 7,660 15,160 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,800 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 401,397 376,004 551,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,445 65,633 100,000 -50 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,650 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 69,075 86,110 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 600 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,038 69,925 100,000 -30 % 70,000

วัสดุการศึกษา 49,810 58,494 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 289,618 280,162 415,000 125,000
รวมงบดําเนินงาน 715,015 680,166 1,177,000 509,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 3,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 392,000 -100 % 0

ชองเก็บกระเป๋าและของใช้สวนตัวเด็ก 0 30,000 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้าสําหรับเด็ก 8,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 10,000 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 10,000 0 0 % 0

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

พัดลมติดผนัง 25,000 0 0 0 % 0

ลําโพงบูลทูธ 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานหกรูปสัตว์ 0 15,000 0 0 % 0

ปีนป่ายรวมมิตร 0 0 40,000 -100 % 0

ม้าโยกรูปสัตว์ 0 15,000 0 0 % 0

ม้าหมุน 6 ที่ 0 0 26,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องเลน DVD พร้อมลําโพง 24,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว 24,200 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  11:07 หน้า : 22/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 6,500 0 0 0 % 0

เตียง 15,000 0 0 0 % 0

ผ้ามานหน้าตางประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 15,950 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดํา) 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 133,750 104,000 518,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง

0 54,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

0 33,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคาร
เรียน

0 47,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้ง มุ้งลวด ประตู หน้าตาง 
อาคารเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เมืองคง

40,000 0 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการติดตั้งมุ้งลวด ประตู หน้าตาง 
อาคารเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว

26,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวด ประตู หน้าตาง 
อาคารเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด

40,000 0 0 0 % 0

โครงการทาสีกําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว

35,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโถสุขภัณฑ์ห้องน้ําแบบ
ชักโครก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว

25,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 60,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเลน 0 179,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 166,000 373,000 0 0
รวมงบลงทุน 299,750 477,000 518,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,704,945 1,888,626 2,489,000 1,343,000
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 484,200 514,200 554,200 5.61 % 585,300

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 490,128 577,380 630,000 0 % 630,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,478 57,233 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,022,806 1,148,813 1,244,200 1,317,300
รวมงบบุคลากร 1,022,806 1,148,813 1,244,200 1,317,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 288,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุน คาใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,031,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

845,460 953,630 1,095,850 -100 % 0

โครงการสายสัมพันธ์แมลูก 0 0 0 100 % 10,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 845,460 953,630 1,095,850 1,429,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,710,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,696,940 1,557,180.96 1,664,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,696,940 1,557,180.96 1,664,000 1,900,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 29,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 234,000
รวมงบดําเนินงาน 2,542,400 2,510,810.96 2,759,850 3,673,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

2,796,000 2,488,820 2,640,000 1.82 % 2,688,000

รวมเงินอุดหนุน 2,796,000 2,488,820 2,640,000 2,688,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,796,000 2,488,820 2,640,000 2,688,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,361,206 6,148,443.96 6,644,050 7,678,500
รวมแผนงานการศึกษา 8,066,151 8,037,069.96 9,133,050 9,021,500
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 110,000 262.13 % 398,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 32,500 29.23 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 152,500 450,340
รวมงบบุคลากร 0 0 152,500 450,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 600 % 140,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,050 0 10,000 50 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  11:07 หน้า : 28/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 4,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 1,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,600 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,650 0 25,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,928 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,050 3,363 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,000 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 14,978 12,363 55,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 23,628 12,363 100,000 255,000

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 23,628 12,363 262,500 715,340
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

34,299.95 75,003.9 80,000 0 % 80,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยาง
เป็นระบบ "ตําบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอด
ขยะ"

55,430 16,110 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสุนัขและแมว

14,400 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน

19,660 16,510 20,000 0 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000 69,360 75,000 0 % 75,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

6,927 7,272 25,000 0 % 25,000
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โครงการสํารวจสภาพปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชน

0 0 6,000 -16.67 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 190,716.95 184,255.9 246,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 190,716.95 184,255.9 246,000 245,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 420,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

420,000 420,000 420,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 420,000 420,000 420,000 420,000
รวมงบเงินอุดหนุน 420,000 420,000 420,000 420,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 610,716.95 604,255.9 666,000 665,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 634,344.95 616,618.9 928,500 1,380,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้าน
ที่อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ด้อยโอกาส

119,811 0 0 0 % 0

โครงการตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้าน
หรือที่อยูอาศัย ให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส

0 119,950 120,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านและที่
อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
หรือด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงห้องน้ําหรือห้องสุขา
สําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 161,000 143,450 140,000 -100 % 0
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โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และยากจนที่อยู
ในภาวะยากลําบาก

0 2,485 30,000 -100 % 0

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคู
ขาด

38,100 0 0 0 % 0

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคู
ขาด

0 0 0 100 % 40,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 19,930 14,562 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 338,841 280,447 310,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 338,841 280,447 310,000 340,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างปรับปรุงห้องน้ําหรือห้อง
สุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

0 80,000 80,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุที่
ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

65,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,000 80,000 80,000 0
รวมงบลงทุน 65,000 80,000 80,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 403,841 360,447 390,000 340,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 403,841 360,447 390,000 340,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 730,740 781,020 850,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 5,220 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 529,065 576,000 670,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,562 58,380 60,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,387,707 1,462,620 1,646,000 0
รวมงบบุคลากร 1,387,707 1,462,620 1,646,000 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 44,000 96,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,990 20,290 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,990 64,290 356,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 80,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 43,230 22,052 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,840 21,074.64 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,070 43,126.64 200,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,888 31,119 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 881,137.2 1,054,208 635,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,172.8 56,729.2 80,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 60,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,796 46,324 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 997,994 1,188,380.2 885,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,114,054 1,295,796.84 1,441,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 7,500 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 1,500 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 3,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์ 0 845,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องวัดระยะดิจิตอล 10,000 0 0 0 % 0

เลื่อยยนต์ 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพดิจิตอล 0 19,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 5,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท (สี) 6,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 109,831.13 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,331.13 881,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน
พร้อมเป่าล้างทอเมน บ้านโนนแดง

0 0 425,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 425,000 0
รวมงบลงทุน 162,331.13 881,000 425,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,664,092.13 3,639,416.84 3,512,000 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,715.69 5,807.96 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,715.69 5,807.96 10,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 148,770 149,750 170,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 148,770 149,750 170,000 0
รวมงบดําเนินงาน 158,485.69 155,557.96 180,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 19,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,900 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายไหลถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมูที่ 6

0 0 281,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้อย หมูที่ 7

0 243,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทัน หมูที่ 19

0 0 279,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมูที่ 14

0 56,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา หมูที่ 13

0 0 236,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคงถาวร หมูที่ 17

247,000 0 437,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคูขาด หมูที่ 3 

0 0 279,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกเสี่ยว หมูที่ 9

245,000 345,000 364,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนยาง หมูที่ 6

0 145,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดง หมูที่ 4

245,000 295,000 303,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 21

0 0 276,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทัน หมูที่ 19

245,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนไร หมูที่ 20

0 145,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปอปิด หมูที่ 1

280,000 0 140,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองคง หมูที่ 2

0 0 372,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสนวน หมูที่ 16

248,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหว้า หมูที่ 12

248,000 242,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหว้าน้อย หมูที่ 5

348,000 427,000 458,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก
บ้านโนนตาลพัฒนา หมูที่ 21

242,000 243,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก
บ้านเหลา หมูที่ 13

246,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบด
ทับแนน บ้านเหลา หมูที่ 13

0 145,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบด
ทับแนนบ้านคูขาด หมูที่ 3

240,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังบดทับแนนบ้านปอปิด หมูที่1

0 0 262,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังบดทับแนน 
บ้านเมืองคง หมูที่ 2

0 344,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังบดทับแนน
บ้านงิ้ว  หมูที่  10 

245,000 185,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ
แนน บ้านคงถาวร หมูที่ 17

0 268,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ
แนน บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18

0 115,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านคูขาด หมูที่ 3

0 240,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11

0 344,000 375,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

0 90,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนทัน หมูที่ 19

0 344,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
บ้านสนวน หมูที่ 16

0 0 147,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 11  

238,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านน้อย หมูที่ 7  

238,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18  

240,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านโนนไร หมูที่ 20

0 0 285,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านปอบิด หมูที่ 1

208,000 137,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน
บ้านวังยาว หมูที่ 14

240,000 175,000 275,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝา
รางวีบ้านงิ้ว หมูที่ 10

0 0 281,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝา
รางวีบ้านเมืองคง หมูที่ 2 

238,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เอนกประสงค์  บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15

0 120,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนเต็ง หมูที่ 15  

245,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ บ้านหนองหว้า หมูที่ 12

0 0 283,000 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านหนอง
หนาด หมูที่ 8

0 0 91,000 -100 % 0
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โครงการขุดลอกกุดผักหนาม บ้านสนวน 
หมูที่ 16

0 140,000 140,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกขยายสระประปา บ้าน
หนองหนาด หมูที่ 8

0 0 46,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

0 0 62,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดอนยาง หมูที่ 6  

172,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้าน
หนองหนาด  หมูที่ 8  

149,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
บ้านปอบิด หมูที่ 1

0 198,000 0 0 % 0

โครงการวางทอเมนประปาบ้านโนนแดง 
หมูที่ 4  

168,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา บ้านหนองหนาด 
หมูที่ 8

0 108,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,215,000 5,094,000 5,822,000 0
รวมงบลงทุน 5,234,900 5,094,000 5,822,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง 659,704.22 66,591.45 680,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง 0 0 0 100 % 705,000

รวมเงินอุดหนุน 659,704.22 66,591.45 680,000 705,000
รวมงบเงินอุดหนุน 659,704.22 66,591.45 680,000 705,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 6,053,089.91 5,316,149.41 6,682,000 705,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,717,182.04 8,955,566.25 10,194,000 705,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะในเขตตําบลคูขาด

226,800 244,000 50,000 100 % 100,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนา 7,110 12,600 20,000 50 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เยาวชนตําบลคูขาด

16,560 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับประชาชนและเยาวชนตําบลคูขาด

0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

0 18,875 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรี 70,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรี 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข้งบทบาท
สตรี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาท
สตรี

0 14,125 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผน
พัฒนา

16,150 15,525 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 336,620 325,125 180,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 336,620 325,125 180,000 240,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 336,620 325,125 180,000 240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 336,620 325,125 180,000 240,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยา
เสพติด

29,800 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,200 0 15,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 44,000 0 25,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 44,000 0 25,000 55,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 44,000 0 25,000 55,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครูพระสอนธรรมะ 4,740 4,740 0 100 % 5,000

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 97,850 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

4,539 4,640 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 107,129 9,380 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 107,129 9,380 5,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 107,129 9,380 5,000 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 151,129 9,380 30,000 65,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,030,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 670,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,826,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,826,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 416,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 80,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร
กิจการประปาหมูบ้านและการดูแลระบบ
ประปา

0 0 0 100 % 75,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 991,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,917,000
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 170,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 470,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 520,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านปอปิด

0 0 0 100 % 167,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

0 0 0 100 % 74,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 276,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านเหลา

0 0 0 100 % 276,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 19 บ้านโนนทัน

0 0 0 100 % 187,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา

0 0 0 100 % 282,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านคูขาด

0 0 0 100 % 288,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านโนนแดง

0 0 0 100 % 372,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านดอนยาง

0 0 0 100 % 275,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านหนองหนาด

0 0 0 100 % 280,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9  บ้านโคกเสี่ยว

0 0 0 100 % 213,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดทับแนน หมู
ที่ 10 บ้านงิ้ว

0 0 0 100 % 63,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 1 บ้านปอปิด

0 0 0 100 % 209,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

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

0 0 0 100 % 378,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมูที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว

0 0 0 100 % 38,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝา
รางวี หมูที่ 10 บ้านงิ้ว

0 0 0 100 % 212,000

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมูที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว

0 0 0 100 % 68,000

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านโนนทัน 
หมูที่ 19

0 0 0 100 % 88,000

โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 16 บ้าน
สนวน

0 0 0 100 % 232,000

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 บ้านเมืองคง

0 0 0 100 % 380,000

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5 บ้านหนอง
หว้าน้อย

0 0 0 100 % 448,000

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

โครงการซอมแซมทอน้ําลอดและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านปอบิด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 บ้านวังยาว

0 0 0 100 % 274,000
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โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว

0 0 0 100 % 44,000

โครงการติดฝาเพดานอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

0 0 0 100 % 36,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเปลี่ยนและขยายทอเมนประปา 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

0 0 0 100 % 242,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 6,055,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 6,055,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 6,575,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 9,492,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 150,114 310,240 43.9 % 446,440

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 341,880 351,240 365,880 2.82 % 376,200

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 353,880 513,354 688,120 876,640
รวมงบบุคลากร 353,880 513,354 688,120 876,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 69,000 4.35 % 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 70,000 73,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 8,000 -100 % 0
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คาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบล

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 24,028 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

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

โครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

8,000 0 8,000 -100 % 0

โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช

0 23,185 0 100 % 30,000

โครงการอบรมใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

0 3,600 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน

13,210 14,460 20,000 0 % 20,000

อบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,700 3,200 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 102,870 146,433 208,000 192,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 5,431 9,090 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 455.92 441.6 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 5,240 19,130 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,600 58,850 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,726.92 87,511.6 65,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 132,596.92 233,944.6 343,000 330,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ ระดับ 3 0 5,000 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 1,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3 ชั้น 4,000 0 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์ 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 8,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,800 30,900 5,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างแหลงกักเก็บน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านแหลงน้ําภายในตําบลคูขาด 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 22,800 30,900 305,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสนับสนันศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคู
ขาด

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคู
ขาด

5,990 6,330 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,990 6,330 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,990 6,330 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 515,266.92 784,528.6 1,366,120 1,236,640
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบ
ธนาคารน้ําใต้ดิน

352,849.05 0 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

34,835 8,410 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

19,960 18,890 18,000 0 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
แหลงน้ําและป่าไม้

9,690 9,940 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 417,334.05 37,240 38,000 38,000
รวมงบดําเนินงาน 417,334.05 37,240 38,000 38,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 417,334.05 37,240 38,000 38,000
รวมแผนงานการเกษตร 932,600.97 821,768.6 1,404,120 1,274,640

รวมทุกแผนงาน 50,974,291.3 52,674,426.68 60,000,000 60,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด

อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,124,800 บาท
งบกลาง รวม 21,124,800 บาท

งบกลาง รวม 21,124,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

1.  ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  (รหัสบัญชี  110300)      ตั้งไว้    200,000   บาท    เพื่อ
จายคาเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด   ในอัตราเงินสมทบร้อยละ 5 ของคา
จ้าง      ปรากฏในแผนงานงบกลาง   (00410)  งานงบ
กลาง  (00411)   
        -ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

 2. ประเภท  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 10,000
 บาท เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง   (00410)  งานงบกลาง  (00411)  
 -ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,465,800 บาท

 3.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   (รหัสบัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้  15,465,800    บาท  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหและสร้าง
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 2 ข้อ 124  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,370,000 บาท

4.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้พิการ   (รหัสบัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้   4,370,000   บาท เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหและสําหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ    ใน
เขตตําบลคูขาด   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบ
กลาง  (00411) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 124 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 3609  ลงวันที่ 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 (รหัสบัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้  72,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยโรคเอดสใน
เขตตําบลคูขาด จํานวน  72,000  บาท ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (00410) งานงบกลาง  (00411) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     หน้า 124 ข้อ 1 
         -ตามหนังสือที่ มท 0871.13 /ว 554 ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม 2549 
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เงินสํารองจาย จํานวน 190,000 บาท

6.  ประเภท   เงินสํารองจาย  (รหัสบัญชี  111100) ตั้ง
ไว้  190,000  บาท    เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ คาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล  เชน   การสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  การแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ  การสังคมสงเคราะห  การป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสง
เสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   การบํารุงรักษาน้ําเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร   การบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก   เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  และไฟ
ป่า ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานงบกลาง   (00410)   งานงบ
กลาง  (00411)  

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

(1)  ประเภท คาใช้จายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้  10,000
 บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
จราจร  ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เส้น สัญญาฯไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เส้าล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
  -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 522,000 บาท

 3.  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   (รหัสบัญชี  120100)   ตั้งไว้   522,000
  บาท    โดยคํานวณจากประมาณการรายรับของปีงบ
ประมาณ  2565  โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินเพื่อ
อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  
                    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
                    - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2563  โดย
คํานวณจากประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี และมิให้นํารายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ  (อบต.คํานวณในอัตราร้อย
ละ 2 )   

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด จํานวน 10,000 บาท

(4)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด   ตั้ง
ไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
สังคมตําบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบ
กลาง  (00411)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 125  ข้อ 5 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด

จํานวน 220,000 บาท

(5)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ตั้ง
ไว้  220,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบ
กลาง  (00411)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า  125 ข้อ4
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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   (00410)  งานงบ
กลาง  (00411) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 125  ข้อ 6   

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

(1) เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล   ตั้ง
ไว้  10,000  บาท     เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

 (2) เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจําขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

(3) เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  5,000  บาท    เพื่อ
จายเป็นเงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจําขององคการบริหารสวน
ตําบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,316,580 บาท

งบบุคลากร รวม 9,559,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,039,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

1. ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล (รหัสบัญชี 210100)    ตั้งไว้  514,080  บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาดและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ตั้งไว้  244,800  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  269,280  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
-  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 42,120 บาท

2. ประเภท  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล     (รหัสบัญชี 210200)  ตั้ง
ไว้   42,120  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด   ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ตั้งไว้  21,000  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  21,120  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
- 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 42,120 บาท

3. ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล (รหัสบัญชี 210300)   ตั้งไว้   42,120  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  ตั้งไว้  21,000  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  21,120  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
- 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 86,400 บาท

4. ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล (รหัสบัญชี 210400)  ตั้งไว้  86,400 บาท  เพื่อจายเป็น
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) 
- 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 3,355,200 บาท

5. ประเภท  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (รหัสบัญชี 210600) ตั้งไว้   3,355,200  บาท   เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  ดังนี้
  - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด      จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้  134,640  บาท 
  - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้  110,160  บาท
  - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้   86,400   บาท
  - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคูขาด   จํานวน  35
   อัตรา   ตั้งไว้ 3,024,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
- 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 5,519,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,530,000 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (รหัสบัญชี 220100
) ตั้งไว้  3,530,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน  10   อัตรา  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) ดังนี้
1.1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1.2 หัวหน้าสํานักปลัด
1.3 นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 
1.4 นักพัฒนาชุมชน
1.5 นักทรัพยากรมนุษย    
1.6 นิติกร
1.7 นักจัดการงานทั่วไป
1.8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.9 เจ้าพนักงานธุรการ
1.10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

2. ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล (รหัส
บัญชี 220200) ตั้งไว้  2,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ
 ของพนักงานสวนตําบล   เชน   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้
แกพนักงานสวนตําบล  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

3. ประเภท  เงินประจําตําแหนง  (รหัสบัญชี 220300)  ตั้ง
ไว้   210,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  และหัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน  2  อัตรา และคาตอบแทนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลคูขาด  จํานวน  1  อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)   
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,960 บาท

4. ประเภท  คาจ้างลูกจ้างประจํา  (รหัสบัญชี 220500)  ตั้ง
ไว้  288,960  บาท                                      เพื่อจายเป็น
คาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างให้แกลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน  1  อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)  ดังนี้
4.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,420,000 บาท

5. ประเภท  คาจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี 220700) ตั้ง
ไว้  1,420,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4
   อัตรา   ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
5.1 ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
5.2 ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
5.3 ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.4 พนักงานขับรถยนต  
5.5 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
5.6 คนงานทั่วไป (แมบ้าน)
5.7 พนักงานขับรถยนต
5.8  พนักงานขับรถยนต
5.9 ยาม 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท

6.  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800
) ตั้งไว้  69,000  บาท    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงานตาม
ภารกิจ  จํานวน  3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา    ดังนี้
6.1 ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
6.3 พนักงานขับรถยนต
6.4 คนงานทั่วไป (แมบ้าน)
6.5 คนงานทั่วไป (ยาม)
6.6 พนักงานขับรถยนต (คนงานทั่วไป)
6.7 พนักงานขับรถยนต(คนงานทั่วไป)
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

งบดําเนินงาน รวม 3,604,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 972,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

1.1 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อพัสดุภาครัฐ  ตั้งไว้   300,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อพัสดุภาครัฐ เชน คาตอบ
แทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบ  คณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยว
กับการเลือกตั้งท้องถิ่น เงินรางวัลนําจับสําหรับจายเป็นรางวัลนํา
จับกุมผู้กระทําผิดข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆ  คาตอบแทนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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  -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
  -เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไขอัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ     (เงินรางวัลประจําปี) (รหัสบัญชี  310100)  ตั้ง
ไว้  500,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น  เป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
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2.  ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส
บัญชี 310300)    ตั้งไว้   15,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
  -  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   (รหัสบัญชี  310400)   ตั้งไว้  132,000
   บาท   เพื่อจายเป็น คาเชาบ้าน  คาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)    พ.ศ. 2551
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2559
  -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี  310500) ตั้ง
ไว้  25,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้
แกผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลคูขาด พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา  และผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 1,842,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 100,000 บาท

1.1 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ อบต. ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค และ
อาคารสถานที่ราชการอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  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

1.2 จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจ้างเหมากําจัดปลวกในบริเวณอาคารสถานที่ราชการ ที่ทํา
การ อบต.และและอาคารสถานที่ราชการอื่น ๆ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  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

1.3 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  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 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  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(2)  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ ของ
ทางราชการ   ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ เชน วัน
ราชาภิเษก  วันที่คล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม วันอื่น ๆ
 ที่สําคัญของทางราชการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้า 132 ลําดับโครงการที่ 1
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

  (1)   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้  200,000  บาท   เพื่อจายเป็น   คาที่
พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาใช้จายในการลงทะเบียน และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด  และผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

 (2)   คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียน การ
ไปอบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-  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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โครงการคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 240,000 บาท

(3)  คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น   ตั้งไว้  240,000
   บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง  และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม)  อีกทั้งคา
ใช้จายในการประชาสัมพันธ  การรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทาง
การเมือง  ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิก
วุฒิสภา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จํานวน 5,000 บาท

(4) โครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือ
ผู้ป่วย  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 134 ลําดับโครงการ
ที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา จํานวน 8,000 บาท

(5)  โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา  ตั้งไว้  8,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพอแหงชาติ เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  131 ลําดับโครงการ
ที่ 4
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตพระบริม
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 (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าที่  131 ลําดับโครงการที่ 3
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โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวฯ

จํานวน 10,000 บาท

(7) โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวฯ ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ เชน คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111
)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่  130 ลําดับโครงการที่ 2
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

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 (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  130 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท

(9) โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ตั้ง
ไว้  200,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111
)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า13  ลําดับที่ 3
-  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

โครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไมโกง จํานวน 20,000 บาท

(10) โครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไมโกง     ตั้งไว้   20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเยาวชนยุคใหมโตไปไม
โกง เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง คาวิทยากร คา
ของสมนาคุณ  คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  325 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 8,000 บาท

(11)  โครงการวันท้องถิ่นไทย  ตั้งไว้  8,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ในการกอกําเนิด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เชน คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111
)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่  133 ลําดับโครงการที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

(12)  โครงการวันปิยมหาราช  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการจัดงานพิธีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในวันปิยมหา
ราช เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาพวงมาลา คาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  131 ลําดับโครงการที่ 5
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพอหลวง จํานวน 30,000 บาท

(13) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพอ
หลวง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ ฯ เชน   คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง  คาวิทยากร   คาของสมนาคุณ  คา
พาหนะ คาเข้าใช้สถานที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
 ยุทธศาสตรที่ 4หน้าที่ 7
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการสร้างความรักความปรองดองความสามัคคีสมานฉันท จํานวน 20,000 บาท

(10) โครงการสร้างความรักความปรองดองความสามัคคี
สมานฉันท  ตั้งไว้   20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
โครงการสร้างความรัก ความปรองดองความสามัคคี
สมานฉันท  เชน  คาป้ายคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คา
วิทยากร  คาของสมนาคุณ คาพาหนะ และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
ลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่  113 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

(15)  โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การจัดทําโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างจิตสํานึกคานิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต เชน คาวิทยากร คาอาหาร
วาง  คาอาหารกลางวัน  คาเอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  324
 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดําริโดย องคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท

(16) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ
.)ในการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร
วาง คาวิทยากร คาของสมนาคุณ คาพาหนะ คาอบรมศึกษาดู
งาน คาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 99 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดก?
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โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) จํานวน 60,000 บาท

(17)  โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ก
ปน.)  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ก
ปน.) เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง  คาอาหารกลางวัน  คา
เอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร
ที่ 5 หน้าที่  013 ลําดับที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

(18) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จาย  โครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง  คาวิทยากร คาที่พัก  คาของสมนาคุณ  คา
พาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  128 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสารของทางราชการ จํานวน 20,000 บาท

(19)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลขาวสารของทางราชการ แกคณะผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล  และประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด   เชน   คาอาหาร  คาอาหารวาง  คา
วิทยากร    คาของสมนาคุณ  คาพาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111
)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 129
 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

(20) 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  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  134 ลําดับโครงการ
ที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

4.  ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  (รหัส
บัญชี  320400)  ตั้งไว้   200,000  บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ขององคการบริหารสวน
ตําบลคูขาด  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เชน  รถยนต  รถ
จักรยานยนต  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร    เครื่อง
ปริ้นเตอร   เครื่องพนหมอกควัน   ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน  (รหัสบัญชี  330100)  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ พระ
พุทธรูป                               น้ําดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-  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    (รหัสบัญชี  330200)   ตั้ง
ไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
-  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   (รหัสบัญชี  330300)  ตั้ง
ไว้   60,000   บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เชน  ถังขยะ ผ้าปูโตะ แก้วน้ํา ถ้วยชาม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ช้อนส้อม สบู  ผงซักฟอก น้ํายาล้างมือ น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)   
-  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 60,000 บาท

4.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง (รหัสบัญชี  330700
)  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง  เชน   แบตเตอรี่  ยางรถจักรยานยนต  หัว
เทียน  อุปกรณตาง ๆ ของรถยนต รถยนตบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต  เครื่องพนหมอกควัน  ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  
-  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  (รหัสบัญชี  330800
)  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี  ถาน  แกสหุงต้ม ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)    
-  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 (รหัสบัญชี  331100)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพรขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด  เชน  สี พูกัน เม
มโมรี่การด แผนซีดี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)     
-  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  (รหัสบัญชี  331400)  ตั้ง
ไว้   40,000   บาท    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร   เชน   แผนดิสก   แผน CD   เมาส   เครื่องบันทึก
ข้อมูล  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  หมึกปริ้นเตอร ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
-  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 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

1.  ประเภท  คาไฟฟ้า    (รหัสบัญชี  340100)  ตั้งไว้   280,000
  บาท  เพื่อจายเป็น  คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด และที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
-  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  (รหัสบัญชี  340200)   ตั้ง
ไว้  25,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด และที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)  
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

3.  ประเภท  คาโทรศัพท  (รหัสบัญชี  340300)  ตั้งไว้   25,000
   บาท   เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับติดตอราชการ คา
โทรศัพทประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด และปลัดองคการบริหารสวนตําบลคูขาด และคาใช้จายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท   คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

4.  ประเภท  คาไปรษณีย  (รหัสบัญชี  340400)   ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

5.  ประเภท  คาบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500
) ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทร
คมนาคม คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ   คาวิทยุติดตามตัว   คาวิทยุ สื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คา
เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค     

งบลงทุน รวม 117,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน สําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 17,700 บาท

(1)  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน สําหรับเก็บแฟ้ม
เอกสาร จํานวน 3 อัน ตั้งไว้  17,700  บาท  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 2 บาน  จํานวน  3  อัน สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารในการ
ปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลคูขาด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

จํานวน 15,000 บาท

1.  ประเภท   เงินอุดหนุนสวนราชการ (รหัสบัญชี  610200)  ตั้ง
ไว้ 15,000  บาท   
 - อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา   ตั้ง
ไว้   15,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อ
.คง จ.นครราชสีมา ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้าที่  16 ลําดับโครงการที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

จํานวน 20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,740,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,195,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,195,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,241,520 บาท

1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี  5220100)  ตั้ง
ไว้  1,241,520.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4
  อัตรา  ดังนี้
   -  ผู้อํานวยการกองคลัง  ( อํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 
จํานวน  1  ตําแหนง
   -  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหนง
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  จํานวน  1
  ตําแหนง
   -  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ   จํานวน  1
  ตําแหนง
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

1.2  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  (รหัส
บัญชี  5220200)  ตั้งไว้  21,420.-  บาท  เพื่อจายเป็นเพิ่มตาง ๆ
 ของพนักงานสวนตําบล  เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานสวนตําบล  เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  2  อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนง  (รหัสบัญชี  5220300)  ตั้ง
ไว้  42,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวย
การกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 308,040 บาท

1.4  ประเภท  คาจ้างลูกจ้างประจํา  (รหัสบัญชี  5220500)  ตั้ง
ไว้  308,040.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงิน
ปรับปรุงคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 577,920 บาท

1.5  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  5220700
)  ตั้งไว้  577,920.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
   -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  2  ตําแหนง
   -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  ตําแหนง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4,140 บาท

1.6  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส
บัญชี 5220800) ตั้งไว้ 4,140.- บาท  เพื่อจายเป็นเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้าง  เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)
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งบดําเนินงาน รวม 504,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

2.1.1 ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) (รหัสบัญชี 5310100
) ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เชน คาตอบแทนผู้ที่ได้รับคํา
สั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต.คูขาด  คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) กอง
คลัง
- 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    ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

2.1.2  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  (รหัสบัญชี  5310300)  ตั้งไว้   2,000.-  บาท   เพื่อ
จายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:09:12 หน้า : 41/113



คาเชาบ้าน จํานวน 27,600 บาท

2.1.3  ประเภท  คาเชาบ้าน  (รหัสบัญชี  5310400)  ตั้ง
ไว้  27,600.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน  คาเชาซื้อ  ให้
แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

2.1.4 ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัส
บัญชี  5310500) ตั้งไว้ 5,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่
กฎหมายกําหนด    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

2.2.1  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส
บัญชี 5320100) 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
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งไว้  40,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:09:12 หน้า : 43/113



โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 70,000 บาท

(3)  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตั้ง
ไว้  70,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาคัดลอกข้อมูลที่ดิน  คาวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑสํานักงาน  เชน  คาแบบพิมพ  เครื่องพิมพ
เอกสาร  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ  คาตอบแทน  (คาทํา
การนอกเวลา)  คาจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ 2551  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)  หน้าที่  135  ลําดับ
ที่  1     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

2.2.3  ประเภท  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม (รหัส
บัญชี 5320400)  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาซอมแซมครุภัณฑ  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม
เกิน  5,000 บาท  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
ปริ้นเตอร ตู้ โตะ เก้าอี้ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จาก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่  20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

2.3.1  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน  (รหัสบัญชี  5330100)  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
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  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

2.3.2  ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี  5331400)  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 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113)

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

2.4  คาสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี  340000) รวม  20,000
.-  บาท
2.4.1  ประเภท  คาบริการไปรษณีย  (รหัสบัญชี  55340400) ตั้ง
ไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน รวม 40,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 3,500 บาท

1.  ครุภัณฑสํานักงาน  (รหัสบัญชี  5410100)  ตั้งไว้  3,500
.-  บาท  เพื่อจายเป็น
1.1  เก้าอี้  จํานวน  1  ตัว  ตั้งไว้  3,500.-  บาท  เพื่อจายเป็นคา
เก้าอี้ทํางาน  จํานวน  1  ตัว  เพื่อใช้ประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูขาด    ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

2.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี  5411600)  ตั้งไว้  37,000
.-  บาท  เพื่อจายเป็น
2.1  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  เพื่อใช้ประโยชน
ในการปฏิบัติงานของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113)  

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
การปฏิบัติงานของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตัดชุด อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 80,000 บาท

(1) โครงการตัดชุด อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่  ตั้งไว้  80,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการตัดชุด อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 70,000 บาท

(2)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ตั้ง
ไว้  70,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวกับการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนน เชน คาใช้จายใน
การอบรม คาใช้จายในการตั้งจุดสกัด จุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  121
  ลําดับโครงการที่  5
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

(3)  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้ง
ไว้  50,000 บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตําบลคูขาด เชน คา
อาหาร คาอาหารวาง คาจ้างเหมารถ คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า  114  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

(4) โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการฝึก
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 12  ลําดับ
โครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,343,000 บาท

งบบุคลากร รวม 834,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 834,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 792,000 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น (รหัส
บัญชี 5220100)  ตั้งไว้   792,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
         - ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
        - นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภท เงินประจําตําแหนง (รหัสบัญชี 5220300)  ตั้ง
ไว้  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,000 บาท

(1)  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตั้ง
ไว้   20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้   68,000
 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

2. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (รหัส
บัญชี  5310300) ตั้งไว้  1,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แกข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 25,000 บาท

3. ประเภท   คาเชาบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)    ตั้ง
ไว้   25,000  บาท    เพื่อจายเป็นคา เชาบ้าน คาเชาซื้อ แกข้า
ราชการพนักงานสวนท้องถิ่น และผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

1.  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  120,000
 บาท  (รหัสบัญชี 320100)   เพื่อจายเป็น  
(1) คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจายเป็น คาจ้าง
เหมากําจัด   สิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาถายเอกสาร คาจ้างเหมาเข้า
เลม คาจ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานประจํากองการศึกษา ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งไว้   25,000   บาท    เพื่อจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ของข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้ 25,000 บาท   เพื่อจาย
เป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่น  

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 20,000 บาท

(3)  โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษา ตั้งไว้   20,000
   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานนักเรียน / นักศึกษาชวงปิด
ภาคเรียน  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310
 ข้อ 3

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

(4)  โครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว้     40,000    บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 309
 ข้อ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก จํานวน 20,000 บาท

(5)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก ตั้งไว้   20,000
   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310
 ข้อ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

3.  ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (รหัส
บัญชี 320400)  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอม
แซมครุภัณฑของ          กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนตาแก้ว และศูนยพัฒนา เด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  กล้องถายรูป
ดิจิตอล ระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน   (รหัสบัญชี 5330100)  ตั้ง
ไว้   50,000    บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200)  ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็น   คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ลําโพง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

3. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี 5331400)   ตั้ง
ไว้  70,000   บาท  เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ แผน CD โปรแกรม เครื่อง
ปริ้นเตอร ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,678,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,317,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,317,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 585,300 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น (รหัส
บัญชี 5220100)  ตั้งไว้ 585,300 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกครู จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     - ครู จํานวน 2 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภท เงินวิทยฐานะ (รหัสบัญชี 5220400) ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก
ครู จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 630,000 บาท

3.  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)  ตั้ง
ไว้  630,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา และ
จายคาตอบแทนสวนที่สูงกวางบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ของพนักงานจ้าง        ตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

4.  ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส
บัญชี 5220200) ตั้งไว้  60,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 6 อัตรา เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

งบดําเนินงาน รวม 3,673,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

(1)  เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  ตั้ง
ไว้   110,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:09:12 หน้า : 54/113



ค่าใช้สอย รวม 1,429,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 288,000 บาท

 1.  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  288,000
 บาท  (รหัสบัญชี 320100)   เพื่อจายเป็น
(1) คาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้  288,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร    ตั้งไว้   25,000   บาท    เพื่อจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ของข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง       ตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้ 25,000 บาท   เพื่อจาย
เป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของข้าราชการพนักงานสวน
ท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้   10,000
   บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแล
เด็ก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310
 ข้อ 4

โครงการสนับสนุน คาใช้จายการบริหาร สถานศึกษา จํานวน 1,031,200 บาท

(4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  ตั้ง
ไว้ 1,031,200 บาท  แยกเป็น
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  1.1  คาอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  668,850 บาท  เพื่อจายเป็นคา
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 245 วัน อัตรา คนละ 21
 บาท จํานวน 130 คน รายละเอียดดังนี้
                                   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง จํานวน 282,975 บาท
                           - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตา
แก้ว จํานวน 282,975  บาท
                    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด จํานวน 102,900 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 310
 ข้อ 7
1.2 คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)                  ให้
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 150
 คน รายละเอียดดังนี้
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 102,000 บาท
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 102,000
 บาท 
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 51,000
 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320
 ข้อ 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 8,000 บาท
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 8,000 บาท 
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 3,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320
 ข้อ 1
1.4 คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 19,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
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จายในการจัดหาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 95 คน ราย
ละเอียดดังนี้
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 8,000 บาท
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 8,000 บาท 
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 3,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320
 ข้อ 1
1.5 คาเครื่องแบบนักเรียน 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 12,000 บาท
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 12,000
 บาท 
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 4,500บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320
 ข้อ 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 17,200 บาท
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 17,200
 บาท 
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 6,450 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320
 ข้อ 1

โครงการสายสัมพันธแมลูก จํานวน 10,000 บาท
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(5) โครงการสายสัมพันธแมลูก ตั้งไว้   10,000   บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในโครงการสายสัมพันธแมลูก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตา
แก้ว และ           ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310
 ข้อ 5

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 40,000 บาท

(6)  โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง  ตั้งไว้  40,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลก
กว้าง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเมืองคง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 309
 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 1,900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน   (รหัสบัญชี 5330100)  ตั้ง
ไว้   70,000    บาท    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  สมุดรายงานประจําตัว
เด็ก สมุดเรียก          ชื่อเด็ก น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ลําโพง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,710,000 บาท

3.  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300)  ตั้ง
ไว้  1,710,000   บาท    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน  อาหารเสริม (นม) แก้วน้ํา ถัง ถาด ช้อนส้อม ถัง
ขยะ ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

4. ประเภท วัสดุกอสร้าง (5330600) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูนซีเมนต ทราย เหล็ก ไม้
ตางๆ กระเบื้อง ทอตางๆ โถส้วม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

5. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (5330900) ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อเจลล้างมือ
แอลกอฮอล เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย กระเป๋าพยาบาล ยาสามัญ
ประจําบ้าน         ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

6. ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000) ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สาย
ยาง จอบพรวน บัวรดน้ํา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

7. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี 5331400)   ตั้ง
ไว้  50,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ แผน CD โปรแกรม เครื่อง
ปริ้นเตอร ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

8. ประเภท  วัสดุการศึกษา   (รหัสบัญชี 5331500)  ตั้ง
ไว้   10,000   บาท   เพื่อจายเป็น   คาจัดซื้อวัสดุการ
ศึกษา เชน  หุนเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก ปากกาไวทบอรด กระดานไวทบอรด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 234,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

1. ประเภท คาไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ตั้ง
ไว้ 180,000 บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

2. ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล (รหัสบัญชี 340200) ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,000 บาท

3. ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัส
บัญชี 340500) ตั้งไว้ 29,000 บาท     เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอรเน็ต คาสื่อสารอื่นๆ เชน เคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 2,688,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,688,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,688,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ตั้ง
ไว้  2,688,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ตําบลคูขาด ให้แกชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน
โรงเรียน 6 แหง ได้แก โรงเรียนบ้านปอบิด  โรงเรียนบ้านเมือง
คง  โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านน้อยหนอง
หนาด โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว  โรงเรียนวัดกูสามัคคี รวม
จํานวน 640 คน โดยจัดสรรอัตราคนละ 21 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 314
 ข้อ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 715,340 บาท

งบบุคลากร รวม 450,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 450,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 398,340 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี 220100)  ตั้ง
ไว้   398,340   บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล      จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
  1.1 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (วาง)
  1.2 นักวิชาการสาธารณสุข (วาง)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (00221) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล (รหัส
บัญชี 220200)    ตั้งไว้  10,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล   เชน   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวให้แกพนักงานสวนตําบล  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (00221)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

3. ประเภท  เงินประจําตําแหนง  (รหัสบัญชี 220300)  ตั้ง
ไว้   42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน  1  อัตรา ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  (00221)

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

1.1 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้ง
ไว้  120,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
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กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ  คณะกรรมการสอบ
สวน เงินรางวัลนําจับสําหรับจายเป็นรางวัลนําจับกุมผู้กระทําผิด
ข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆ  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  (00221)
  -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
  -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)  (รหัส
บัญชี  310100)  ตั้งไว้   20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ                 และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  (00221)
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
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ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

1.  ประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี  320100
) ตั้งไว้  15,000  บาท    เพื่อจายเป็นดังนี้
   -   คาเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือ
-  คาธรรมเนียม 
  -  คาจ้างเหมาตาง ๆ เชน  คาถายเอกสาร คาเข้าเลม  คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธป้ายรณรงคการป้องกันโรค ป้ายประชารณรงค
การจัดการขยะอยางถูกวิธี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 4,000 บาท

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   ตั้งไว้   4,000  บาท    เพื่อจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 1,000 บาท

(2)   คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  ตั้ง
ไว้  1,000  บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียน การไป
อบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคูขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด  และผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
  -  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 10,000 บาท

3.ประเภทคาบํารุงและรักษาซอมแซมทรัพยสิน (รหัส
บัญชี 320200) ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลคูขาดเพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติเชนเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร กล้อง
ถายรูปดิจิตอล เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่มท0808.2
/ว3523ลงวันที2่0มิถุนายน2559เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

    1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้ง
ไว้   15,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานซึ่งใช้ใน
การปฏิบัติงานเชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
                                                                 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

  2. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง  (รหัสบัญชี 330700
) ตั้งไว้   10,000  บาท      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง  เชน แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต หัวเทียน  อุปกรณ
ตางๆของรถยนตเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

3. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รหัสบัญชี 330900
) ตั้งไว้   50,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย
เชนแอลกอฮอล สําลี ผ้าพันแผล ออกซิเจนเวชภัณฑ เคมีภัณฑ
น้ํายาเคมี ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่7 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

4. ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย (รหัสบัญชี 330900) ตั้ง
ไว้   10,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของท้องถิ่น  เชน เครื่องแตงกายสําหรับ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างทอ งานประจํารถขน
ขยะ งานกวาด-ล้าง ตลาด งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจํา
โรงฆาสัตว งานเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต และงานฉีดพนสาร
เคมีฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รหัส
บัญชี 411800) ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลคูขาดเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น(00221)
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 665,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   ตั้งไว้  80,000
  บาทเพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาน้ํามันสําหรับการพน
สารเคมีควบคุมโรค คาน้ํายาเคมีสําหรับพนควบคุมโรค คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ สําหรับการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้แกประชาชนและผู้ปฏิบัติงานการควบคุมโรค ฯลฯ ตาม
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจําปี  2565
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 140 ลําดับโครงการที่ 8
-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 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น  (00221) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่ 143ลําดับโครงการที่ 21
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:09:12 หน้า : 69/113



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 ตามโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ประจําปี  2565  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่ 140 ลําดับโครงการที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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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 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น  (00221) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่ 139 ลําดับโครงการที่ 2
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 75,000 บาท

(5) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า    ตั้งไว้  75,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจําปี  2563
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  (00223 )ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 176 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 25,000 บาท

(6) โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  ตั้ง
ไว้ 25,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจ
และขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว ในเขตตําบลคูขาด ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้าที่ 176 ลําดับโครงการที่ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสํารวจสภาพปัญหาของน้ําเสียในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

(7) โครงการสํารวจสภาพของน้ําเสียในชุมชนตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในโครงการสํารวจสภาพน้ําเสียของ
ชุมชน ในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00221) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 143ลําดับ
โครงการที่ 22
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

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

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 420,000 บาท

1. ประเภท เงินอุดหนุนองคกรประชาชน  (รหัสบัญชี610400
)  ตั้งไว้  420,000  บาท  
1.อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข   ตั้งไว้  420,000  บาทเพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 21 หมูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามโครงการ ดังนี้
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(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
น้อย หมูที่ 7  ตั้งไว้  10,000  บาท
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 (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
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เด็ก หมูที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 7,400  บาท
(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 ไข้เลือด
ออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมูที่ 16 บ้านสนวน  ตั้งไว้  6,500
 บาท
(38) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16 บ้านสนวน  ตั้ง
ไว้  8,700  บาท
(39) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู
ที่ 16 บ้านสนวน  ตั้งไว้  4,800  บาท
(40) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านคงถาวร หมู
ที่ 17 ตั้งไว้  10,000  บาท
 (41) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านคง
ถาวร หมูที่ 17 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (42) โครงการชวยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง บ้าน
โนนตาแก้ว หมูที่ 18 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(43) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ตาแก้ว หมูที่ 18 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (44) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ทัน หมูที่ 19 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (45) โครงการดูแลใสใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นม บ้านโนนทัน หมูที่ 19 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(46) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ไร หมูที่ 20 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
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 (47) โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส บ้านโนน
ไร หมูที่ 20 ตั้งไว้ 10,000  บาท
(48) โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชนจากขยะ บ้านโนน
ตาลพัฒนา หมูที่ 21 ตั้งไว้ 10,000  บาท 
 (49) โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน บ้านโนนตาล
พัฒนา หมูที่ 21ตั้งไว้ 10,000 บาท
  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  151-157 ลําดับโครงการที่ 1
 (โครงการ ที่ 1-63) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 14 – 28 ลําดับโครงการ
ที่ 1 – 35 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านและที่อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาส

จํานวน 150,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงและซอมแซมบ้านและที่อยูอาศัยให้แก ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ     ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส  ตั้งไว้  150,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้านและที่
อยูอาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อย
โอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห รหัสแผนงาน 00230
 ( งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รหัสงาน 00232
 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  118
  ลําดับโครงการที่  11
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

โครงการปรับปรุงห้องน้ําหรือห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงห้องน้ําหรือห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยาก
ไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้   100,000  บาท เพื่อกอสร้างห้อง
สุขาสําหับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตําบลคู
ขาด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห รหัสแผนงาน 00230 ( งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห รหัสงาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  3
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ตั้งไว้   30,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุในตําบลคูขาด เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาจ้างเหมารถ และคาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห รหัสแผน
งาน 00230 (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รหัส
งาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด จํานวน 40,000 บาท

4. โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด      ตั้ง
ไว้   40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสร้างความสุขให้ผู้สูง
อายุ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นความ
สําคัญ  และเชิดชูคุณงามความดีของผู้สูงอายุ เชน คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาของรางวัล และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห รหัส
แผนงาน 00230 ( งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รหัส
งาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท

5. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง  ตั้งไว้  20,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห รหัสแผนงาน 00230
 (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รหัสงาน  00232
 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  117
  ลําดับโครงการที่  4
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 705,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 705,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 705,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง จํานวน 705,000 บาท

งบเงินอุดหนุน                         รวม  705,000  บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ     รวม  705,000 บาท 
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอคง เพื่อจายเป็น
  1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโนนตาแก้วหมูที่  18
  ตั้งไว้  45,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18
ดําเนินการแผนกแรงต่ํา
 ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ํา ขนาด  8/9  เมตร จํานวน  3  ต้น 
 พาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา 2 เส้น พร้อมอุปกรณยึดโยงสาย  ระยะ
ทาง  75  เมตร 
 พาดสายพาดดับ 1 เส้น พร้อมอุปกรณยึดโยงสาย  ระยะทาง  75
  เมตร
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  204
 ข้อ 65 (กองชาง)
  2.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับ บ้านโนน
ตาแก้วหมูที่  18             ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนตาแก้ว หมู
ที่ 18
ดําเนินการแผนกแรงต่ํา
 โคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาด 2+20 วัตต   9  ชุด 
 พาดสายดับไฟถนนขนาด 25  ตารางมิลลิเมตร
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
 พ.ศ.2564  หน้า  80 ลําดับที่ 4 (กองชาง)

  3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  และแรงต่ําพร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง  1  เฟส บ้านน้อย หมูที่  7  ตั้งไว้  560,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ําพร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง 1 เฟส บ้านน้อย หมูที่  7
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที2่
 พ.ศ.2563 ข้อ  11 หน้า  35 (กองชาง)
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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 รหัสแผนงาน 00250 (งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  110  ลําดับ
โครงการที่  1
-  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
กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในชุมชน เชน คาวิทยากร คา
อาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  และคา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า  119  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 รหัสแผนงาน 00250 (งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  120  ลําดับ
โครงการที่  3
-  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 รหัสแผนงาน 00250 (งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  121
  ลําดับโครงการที่  7
-  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 รหัสแผน
งาน 00250 (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) หน้า  121  ลําดับโครงการที่  8
-  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 รหัสแผน
งาน 00250 (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) หน้า  122  ลําดับโครงการที่  9
-  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 รหัสงาน 00252
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 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 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 3

โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

(2)  โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  15,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณกีฬา คากรรมการตัดสินกีฬา คา
เงินรางวัล คาถ้วยรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 1

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

(3) โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา  ตั้งไว้  10,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาชุดกีฬา คาอุปกรณ
กีฬา คาเก็บตัวนักกีฬา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 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 เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการครูพระสอนธรรมะ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 1

โครงการอนุรักษและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

(2)  โครงการอนุรักษและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้  5,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดัง
กลาว 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,917,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,826,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,826,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,030,000 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (รหัสบัญชี 220100
)  ตั้งไว้ 1,030,000บาท    เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
 1.  ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  อัตรา  
 2.  นายชางโยธาอาวุโส  จํานวน 1 อัตรา
 3.  นายชางไฟฟ้า            จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

2. ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง(รหัส
บัญชี220300)ตั้งไว้ 42,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

. ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล (รหัส
บัญชี 220200)ตั้งไว้ 24,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ
 ของพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,000 บาท

4.  ประเภท  คาจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี 220600) ตั้ง
ไว้   670,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
  1.  ผู้ชวยชางไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
  2.  ผู้ชวยชางประปา  จํานวน  1  อัตรา
  3.  ผู้ชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  4.  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

5.  ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส
บัญชี 220600) ตั้งไว้  60,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ
 ของพนักงานจ้าง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้
แก  พนักงานตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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งบดําเนินงาน รวม 991,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 416,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

1. คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น   
  1.1 ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ     (เงินรางวัลประจําปี) (รหัส
บัญชี  310100)  ตั้งไว้  160,000  บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนตําบล   และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
                 1.2 ประเภท คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ   (รหัสบัญชี  310100)   ตั้งไว้   100,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชางผู้ควบ
คุมงาน คณะกรรมการกําหดราคากลาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส
บัญชี 310300)  ตั้งไว้   10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  
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คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

3.  ประเภท  คาเชาบ้าน  (รหัสบัญชี  310400)  ตั้ง
ไว้  96,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน  คาเชาซื้อ ให้แก
พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส
บัญชี  310500)  ตั้งไว้   50,000  บาท    เพื่อจายเป็นเงินชวย
เหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิตามที่
กฎหมายกําหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

1.  ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี  320100
)  ตั้งไว้  80,000   บาท   เพื่อจายเป็นดังนี้
   -  คาธรรมเนียม 
                -  คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธตางๆ คาจ้างเหมาทําเหล็กดัด
      ประตูม้วน  ฯลฯ          
           ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   ตั้งไว้   80,000  บาท    เพื่อจายเป็น  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
-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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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

(2)  คาลงทะเบียนการฝึกอบรม  ตั้งไว้  50,000 บาท เพื่อจาย
เป็น คาใช้จายในการลงทะเบียน การไปอบรม   ประชุม   สัมมนา
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคู
ขาด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  และผู้ที่องคการบริหารสวน
ตําบลคูขาดมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   -  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  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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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารกิจการประปาหมูบ้านและ
การดูแลระบบประปา

จํานวน 75,000 บาท

 (3) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู
บ้านและการดูแลระบบประปา ตั้งไว้   75,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาจัด
สถานที่  คาวิทยากร คาวัสดุที่ใช้ในการอบรม  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารกิจการ
ประปาหมูบ้านและการดูแลระบบประปา ให้แกผู้นําหมู
บ้าน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตตําบลคูขาด คาใช้จายใน
การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565
) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  หน้าที่ 014 ลําดับโครงการที่ 1
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

 3.  ประเภท  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  (รหัส
บัญชี  320400)  ตั้งไว้  40,000   บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอม
แซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน  (รหัสบัญชี  330100)  ตั้ง
ไว้  50,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

2.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (รหัสบัญชี  330800) ตั้ง
ไว้ 80,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี   ถาน   แกสหุงต้ม   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 60,000 บาท

3.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (รหัสบัญชี  331100)  ตั้ง
ไว้  60,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน  สี พูกัน ผ้าเขียนป้ายตาง ป้ายประชาสัมพันธขอ
อนุญาตกอสร้าง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

   1. ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รหัส
บัญชี 411800) ตั้งไว้ 100,000 บาท        เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)   
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งานก่อสร้าง รวม 6,575,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

1.  ประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รหัสบัญชี  320100
)  ตั้งไว้  50,000   บาท
เพื่อเป็นคาซอมแซมไฟฟ้าตางๆ  เชน  เปลี่ยนฟิวสไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลคูขาด  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)   

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (รหัสบัญชี  330200)  ตั้ง
ไว้  170,000  บาท  เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

2.  ประเภท  วัสดุกอสร้าง  (รหัสบัญชี  330600) ตั้งไว้  300,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน  ยางมะตอย  หิน
คลุก  ลูกรัง  ปูนซีเมนต  เหล็กเส้น ไม้ตาง ๆ กระเบื้อง  ฯลฯ
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)   
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งบลงทุน รวม 6,055,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,055,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านปอปิด จํานวน 167,000 บาท

1.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1             
บ้านปอบิด (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 167,000 บาท เพื่อจาย
เป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1 บ้านปอ
บิด โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
  เมตร  ยาว  90.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง มี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 270.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 21  ข้อ 4 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด จํานวน 74,000 บาท

2.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 11           
บ้านโคกเพ็ด (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 74,000 บาท เพื่อจาย
เป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 11 บ้านโคก
เพ็ด  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
  เมตร  ยาว 24.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง มีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต
.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 43  ข้อ 35 (กอง
ชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านหนองหว้า จํานวน 276,000 บาท

3.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู
ที่ 12           บ้านหนองหว้า  (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 276,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 12            บ้านหนองหว้า   โดยดําเนิน
การ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 110.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4  หน้า 46  ข้อ 40  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านเหลา จํานวน 276,000 บาท

4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 13บ้าน
เหลา  (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 276,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 13บ้าน
เหลา โดยดําเนินการ  ชวงที่1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 50.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 200.00 ตารางเมตร  ชวงที่2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 48.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 240.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 189  ข้อ 27  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 บ้านโนนทัน จํานวน 187,000 บาท

5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 
บ้านโนนทัน (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 187,000 บาท เพื่อจาย
เป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู
ที่ 19 โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  75.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 300.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 66  ข้อ 67 (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บ้านโนนตาล
พัฒนา

จํานวน 282,000 บาท

6. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 21           
บ้านโนนตาลพัฒนา (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 282,000
 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู
ที่ 21 
บ้านโนนตาลพัฒนา โดยดําเนินการ  ชวงที1่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมี
ไหลทาง  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 210.00 ตารางเมตร ชวงที2่
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  50.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 250.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ชวงที่1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้า 55  ข้อ 1   ชวงที่2 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 96
  ข้อ 13  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:09:13 หน้า : 97/113



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านคูขาด จํานวน 288,000 บาท

7.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3              บ้านคูขาด  จุดที่ 2 (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 288,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูที่ 3 บ้านคูขาด จุดที่ 2โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  115.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 460.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2  หน้า 32-33  ข้อ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านโนนแดง จํานวน 372,000 บาท

8.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4              
บ้านโนนแดง  (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 372,000 บาท เพื่อจาย
เป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 4 บ้านโนน
แดงโดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  150.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหลทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 600.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 29  ข้อ 18 (กอง
ชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านดอนยาง จํานวน 275,000 บาท

9. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง        
หมูที่ 6 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 275,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6บ้านดอน
ยาง   โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
  เมตร  ยาว  90.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง มี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)   หน้า 181  ข้อ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านหนองหนาด จํานวน 280,000 บาท

10.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8              บ้านหนองหนาด (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 280,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านหนองหนาด  โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไมมี
ไหลทาง มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 500.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 35  ข้อ 25 (กอง
ชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9  บ้านโคกเสี่ยว จํานวน 213,000 บาท

11. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9บ้านโคก
เสี่ยว (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู
ที่ 9 โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 70.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 350.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนา(พ
.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2   หน้า 11  ข้อ 2 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดทับแนน หมูที่ 10 บ้านงิ้ว จํานวน 63,000 บาท

12.  โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดทับแนน  หมูที่ 10             
บ้านงิ้ว  (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดทับแนน หมูที่ 10 บ้านงิ้ว  โดย
ดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร  ยาว  200.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 21  ข้อ 5 (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 1 บ้านปอปิด จํานวน 209,000 บาท

13.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 1            
บ้านปอบิด  (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 209,000 บาท เพื่อจาย
เป็นโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 1 บ้านปอ
บิด โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
  เมตร  ยาว  330.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 21  ข้อ 5 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด จํานวน 311,000 บาท

14.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 11           บ้านโคกเพ็ด  (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 311,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบด
ทับแนน หมูที่ 11 บ้านโคกเพ็ด โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  370.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 195  ข้อ 42 (กองชาง

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 17 บ้านคงถาวร จํานวน 378,000 บาท

15.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 17             บ้านคงถาวร   (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 378,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบด
ทับแนน  หมูที่ 17 บ้านคงถาวร โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  600.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 93  ข้อ 10 (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว จํานวน 38,000 บาท

16.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 9            
บ้านโคกเสี่ยว (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจาย
เป็นโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมูที่ 9 บ้านโคก
เสี่ยว  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
  เมตร  ยาว  100.00  เมตร   หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน
ที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  2   หน้า   37   ข้อ 17
    (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝารางวี หมูที่ 10 บ้านงิ้ว จํานวน 212,000 บาท

17.  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝารางวี หมูที่ 10    
บ้านงิ้ว (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 212,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ฝารางวี หมูที่ 10 บ้าน
งิ้ว โดยดําเนินการ  ขนาดกว้าง 0.50  เมตร  ลึก 0.70
  เมตร  ยาว 115 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4   หน้า 41  ข้อ 32
  (กองชาง)

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว จํานวน 68,000 บาท

18.  โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค หมู
ที่ 18            บ้านโนนตาแก้ว (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 68,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการกอสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค  หมูที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว โดยดําเนินการ  ขนาด
กว้าง 9.00  เมตร  ยาว 16.00  เมตร   หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 144.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต
.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 187  ข้อ 22 (กองชาง)

โครงการขยายทอเมนประปา บ้านโนนทัน หมูที่ 19 จํานวน 88,000 บาท

19.  โครงการขยายทอเมนประปา  หมูที่ 19บ้านโนนทัน (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 88,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการขยายทอ
เมนประปา  หมูที่ 19 บ้านโนนทัน โดยดําเนินการ  จุด
ที่ 1 ทอ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 500 เมตร จุด
ที่ 2  ทอ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4  หน้า 65  ข้อ 65  (กองชาง)
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โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 16 บ้านสนวน จํานวน 232,000 บาท

20.  โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 16 บ้านสนวน (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 232,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการขยาย
ทอเมนประปา หมูที่ 16 บ้านสนวน   โดยดําเนินการ  จุด
ที่ 1 (ชวงที่ 2) ทอ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ความ
ยาว 320 เมตร จุดที่ 2 (ชวงที่ 4) ทอ pvc 
ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 100 เมตร จุดที่ 3 (ชวง
ที่ 5) ทอ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 90 เมตร จุด
ที่ 4 (ชวงที่ 6) ทอ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ความ
ยาว 500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบ
ต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4  หน้า 76-77  ข้อ 81  (กองชาง)

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 2 บ้านเมืองคง

จํานวน 380,000 บาท

21.  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 บ้านเมืองคง (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 380,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2บ้านเมืองคง โดยดําเนิน
การ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กวางทอ คสล.มอก
.ชั้น3 ทอ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพัก ความยาวรวมไมน้อย
กวา 200 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 24  ข้อ 11 (กอง
ชาง)
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โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 5 บ้านหนองหว้าน้อย

จํานวน 448,000 บาท

22.  โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 5 บ้านหนองหว้าน้อย (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 448,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา         หมูที่ 5 บ้านหนองหว้า
น้อย โดยดําเนินการ วางทอ คสล.มอก.ชั้น3 ทอ 0.40x1.00 
เมตร พร้อมบอพัก ความยาวรวมทั้งสองฝั่งถนนไมน้อย
กวา 210 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 31  ข้อ 20 (กอง
ชาง)

โครงการขุดลอกกุดฉิม หมูที่ 16 บ้านสนวน จํานวน 42,000 บาท

23.  โครงการขุดลอกกุดฉิม หมูที่ 16บ้านสนวน  (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการขุดลอก
กุดฉิม หมูที่ 16 บ้านสนวน  โดยดําเนิน
การ กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 80.00  เมตร ลึกจากเดิม
เฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไมน้อยกวา 560 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4  หน้า 84  ข้อ 4  (กองชาง)

โครงการซอมแซมทอน้ําลอดและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 
บ้านปอบิด

จํานวน 100,000 บาท

24.  โครงการซอมแซมทอน้ําลอดและถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บ้านปอบิด  (รหัสบัญชี 420900) ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท เพื่อจายเป็นโครงการซอมแซมทอน้ําลอดและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1  บ้านปอบิด โดยดําเนิน
การ  ซอมแซมทอน้ําลอดและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4   หน้า 19  ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บ้านวังยาว จํานวน 274,000 บาท

25.  โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 14บ้าน
วังยาว (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 274,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 14 บ้านวัง
ยาว โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 160.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 52  ข้อ 46  (กองชาง)

โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
ตาแก้ว

จํานวน 44,000 บาท

26. โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนตาแก้ว  (รหัสบัญชี 5420900) ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว โดยดําเนินการ พื้นที่ติดฝ้าเพดานอาคาร
ไมน้อยกวา 86.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบ
ต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 20 ข้อ 4 (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)

โครงการติดฝาเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง

จํานวน 50,000 บาท

27. โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเมือง (รหัสบัญชี 5420900) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการติดฝ้าอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เมืองคง  โดยดําเนินการ พื้นที่ติดฝ้าเพดานอาคารไมน้อย
กวา 96.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คู
ขาด กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 26 ข้อ 4 (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
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โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด

จํานวน 50,000 บาท

28. โครงการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหนาด  (รหัสบัญชี 5420900) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการติดฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด โดยดําเนินการ พื้นที่ติดฝ้าเพดานอาคาร
ไมน้อยกวา 96.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบ
ต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  หน้า 25 ข้อ 3 (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด

จํานวน 36,000 บาท

29. โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด  (รหัสบัญชี 5421100)  ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหนาด โดยดําเนินการ พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 65.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2563 หน้า 25 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 50,000 บาท

30.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน (รหัสบัญชี 5420600) ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายปรับปรุงภูมิทัศนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนตา
แก้ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด โดยดําเนินการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 311 ข้อ 8 (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการเปลี่ยนและขยายทอเมนประปา บ้านโนนไร หมูที่ 20 จํานวน 242,000 บาท

31.  โครงการเปลี่ยนและขยายทอเมนประปา บ้านโนนไร หมู
ที่ 20 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 242,000 บาท เพื่อจายเป็น
โครงการเปลี่ยนและขยายทอเมนประปา บ้านโนนไร หมู
ที่ 20 โดยดําเนินการ  จุดที่ 1 ทอ pvc 
ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 1,000 เมตร จุดที่ 2  ทอ pvc 
ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 650 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอ
สร้าง (00312)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้า 68  ข้อ 69  (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) จํานวน 50,000 บาท

32 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท เพื่อจายคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา k) คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานกอสร้าง (00312)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,236,640 บาท

งบบุคลากร รวม 876,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 876,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 446,440 บาท

1. ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนตําบล (รหัส
บัญชี 220100)       ตั้งไว้  446,440  บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้  
- ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร         จํานวน    1   อัตรา
- นักวิชาการเกษตร         จํานวน    1   อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภท เงินประจําตําแหนง (รหัสบัญชี 220300)         ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองสงเสริมการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,200 บาท

3. ประเภท คาตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)  ตั้ง
ไว้  376,200  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา
         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

4.  ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส
บัญชี 220700)       ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม
ตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 

วันที่พิมพ : 19/8/2564  11:09:13 หน้า : 108/113



งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

 1.  ประเภท คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (รหัสบัญชี  310100 ) ตั้งไว้ 72,000
 บาท  เพื่อจายเป็น
                  (1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ      ตั้งไว้ 5,000 บาท    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้
แกบุคคลหรือคณะกรรมการได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางฯลฯ
               (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษ                    ตั้งไว้ 67,000  บาท       เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
ข้าราชการพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป    
            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

        2.  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (รหัสบัญชี 310300)  ตั้งไว้  1,000  บาท    เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกข้าราชการ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 72,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี  320100
) ตั้งไว้    72,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณ
รอบที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว้  72,000 บาท 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
เขตราชอาณาจักร  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ  คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของข้า
ราชการพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานทั่วไป
                    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้    30,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมข้าราชการพนักงาน
สวนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

โครงการตามพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

(3)  โครงการตามพระราชดําริ  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตามโครงการตามพระราชดําริ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องกับกิจกรรมดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
.2561-2565) หน้า 96 ข้อ 1 

โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 30,000 บาท

(4) โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑเพื่อป้องกันกําจัดศัตรู
พืช    ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
อบรมการใช้สารชีวภัณฑเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืชและคาใช้จาย
อื่นเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 11 ข้อ 1
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 20,000 บาท

(5)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงดิน ตั้ง
ไว้  20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงดิน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565
) หน้า 97 ข้อ 1 
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)(รหัสบัญชี  320400)  ตั้ง
ไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑของ
กองสงเสริมการเกษตร เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

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

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้งไว1้0,000
  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

2.  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (รหัสบัญชี  330800
)       ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามัน
เกียร ถาน กาซ น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ      

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

3.  ประเภท  วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี  331000) ตั้ง
ไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร  เชน  จอบ  เสียม  ปุ๋ย  ต้นไม้ บัวรดน้ํา สายยาง   ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

3.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี 331400) ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซีดี  หมึกพิมพ เครื่องบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมทีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  เครื่อง
ปริ้นเตอร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสนับสนันศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลคูขาด

จํานวน 30,000 บาท

1.  สนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลคูขาด    ตั้งไว้   30,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายการดําเนินการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคูขาดและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
เนื่องกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลคูขาดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565
) หน้า 136 ข้อ 1

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 รักษพื้นที่สีเขียว ตั้ง
ไว้ 10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการท้องถิ่น
ไทย  รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียวและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรมดังกลาวเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 102  ข้อ 1  
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โครงการอบรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 18,000 บาท

(2)  โครงการอบรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้ง
ไว้  18,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกลาว  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 105 ข้อ 1 
                  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําและป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท

(3)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําและ
ป่าไม้        ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําและ
ป่าไม้    และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกลาว เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  หน้า 104 ข้อ 1  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสํารองจาย 190,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,370,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,465,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

คาภาษีที่ต้องชําระตาม
กฎหมายกําหนด

5,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสํารองจาย 190,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,370,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,465,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

คาภาษีที่ต้องชําระตาม
กฎหมายกําหนด

5,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  11:11:02 หน้า : 2/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

522,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด

220,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,355,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

522,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมตําบลคู
ขาด

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลคูขาด

220,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,355,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 597,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,997,920 630,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,771,520 1,377,300 398,340

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

23,420 10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

73,140 60,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 159,600 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

17,000 1,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

960,000 198,000 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 597,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 670,000 376,200 3,674,120

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,030,000 446,440 8,023,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 57,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 12,000 205,140

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 96,000 280,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 1,000 29,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

260,000 72,000 1,630,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000 20,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 320,000 15,000

คาจ้างเหมาดูแลสวน
บริเวณรอบที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

288,000

คาจ้างเหมาบริการ 120,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

240,000 50,000 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 80,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 10,000 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000 465,000

คาจ้างเหมาดูแลสวน
บริเวณรอบที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

72,000 72,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

288,000

คาจ้างเหมาบริการ 120,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 314,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

140,000 50,000 1,000

โครงการการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตตําบลคูขาด

100,000

โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด

โครงการแขงขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการครูพระสอน
ธรรมะ

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการคาใช้จายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

240,000

โครงการจัดกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

80,000 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 30,000 271,000

โครงการการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตตําบลคูขาด

100,000

โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด

30,000 30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการครูพระสอน
ธรรมะ

5,000 5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการคาใช้จายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

240,000

โครงการจัดกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 
ธันวา

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบริม
ราชินีนาถ

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวฯ

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

8,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา

30,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

20,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

200,000

โครงการตัดชุด อป
พร.ในการปฏิบัติหน้าที่

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 
ธันวา

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบริม
ราชินีนาถ

8,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวฯ

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

8,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา

30,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

20,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

200,000

โครงการตัดชุด อป
พร.ในการปฏิบัติหน้าที่

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามพระราช
ดําริ

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางเป็น
ระบบ "ตําบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ"

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

70,000

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมบ้านและที่อยู
อาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือ
ด้อยโอกาส

150,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําหรือห้องสุขาสําหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

100,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามพระราช
ดําริ

10,000 10,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางเป็น
ระบบ "ตําบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ"

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

70,000

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมบ้านและที่อยู
อาศัยให้แก ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือ
ด้อยโอกาส

150,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําหรือห้องสุขาสําหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

100,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับประชาชนและ
เยาวชนตําบลคูขาด

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

70,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

20,000

โครงการพัฒนากลุม
อาชีพสตรี

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับประชาชนและ
เยาวชนตําบลคูขาด

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

70,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตําบลคูขาด

20,000

โครงการพัฒนากลุม
อาชีพสตรี

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขใน
หมูบ้าน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการเยาวชนยุคใหม
โตไปไมโกง

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 8,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระ
ราชดําริของพอหลวง

30,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬา

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา

1,031,200

โครงการสร้างความรัก
ความปรองดองความ
สามัคคีสมานฉันท์

20,000

โครงการสร้างความสุข
ให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการเยาวชนยุคใหม
โตไปไมโกง

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 8,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระ
ราชดําริของพอหลวง

30,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬา

10,000 10,000

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา

1,031,200

โครงการสร้างความรัก
ความปรองดองความ
สามัคคีสมานฉันท์

20,000

โครงการสร้างความสุข
ให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสายสัมพันธ์แม
ลูก

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

25,000

โครงการสํารวจสภาพ
ปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชน

5,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข้งบทบาท
สตรี

20,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สูโลกกว้าง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสายสัมพันธ์แม
ลูก

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

25,000

โครงการสํารวจสภาพ
ปัญหาของน้ําเสียใน
ชุมชน

5,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข้งบทบาท
สตรี

20,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สูโลกกว้าง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

150,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอบรมการใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

โครงการอบรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง (กปน.)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

150,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000 5,000

โครงการอบรมการใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

30,000 30,000

โครงการอบรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

18,000 18,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง (กปน.)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน

โครงการอบรมให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการรักษา
แหลงน้ําและป่าไม้

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านโภชนาการเด็ก

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็น
ในชีวิตประจําวันและ
การดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการรักษา
แหลงน้ําและป่าไม้

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านโภชนาการเด็ก

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็น
ในชีวิตประจําวันและ
การดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการบริหารกิจการ
ประปาหมูบ้านและการ
ดูแลระบบประปา

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

100,000

จ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก

10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 1,710,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 120,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการบริหารกิจการ
ประปาหมูบ้านและการ
ดูแลระบบประปา

75,000 75,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

100,000

จ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก

10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 300,000 320,000

วัสดุการเกษตร 30,000 40,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 290,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,770,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 5,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000 215,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 10,000 345,000

ค่าสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 29,000

คาไฟฟ้า 280,000 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 10,000

เก้าอี้ 3,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

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

15,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
สําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร

17,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

59,000

คาไฟฟ้า 460,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 210,000

เก้าอี้ 3,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

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

15,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
สําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร

17,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา k)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 บ้านปอปิด

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 12 บ้านหนองหว้า

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 13 บ้านเหลา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 19 บ้านโนนทัน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 21 บ้านโนนตาล
พัฒนา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านคูขาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา k)

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 บ้านปอปิด

167,000 167,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

74,000 74,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 12 บ้านหนองหว้า

276,000 276,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 13 บ้านเหลา

276,000 276,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 19 บ้านโนนทัน

187,000 187,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 21 บ้านโนนตาล
พัฒนา

282,000 282,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านคูขาด

288,000 288,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 บ้านโนนแดง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 บ้านดอนยาง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านหนองหนาด

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9  บ้านโคกเสี่ยว

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบดทับแนน หมูที่ 
10 บ้านงิ้ว

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 1 บ้านปอปิด

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 17 บ้านคงถาวร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 บ้านโนนแดง

372,000 372,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 บ้านดอนยาง

275,000 275,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านหนองหนาด

280,000 280,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9  บ้านโคกเสี่ยว

213,000 213,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบดทับแนน หมูที่ 
10 บ้านงิ้ว

63,000 63,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 1 บ้านปอปิด

209,000 209,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด

311,000 311,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 17 บ้านคงถาวร

378,000 378,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ฝาราง
วี หมูที่ 10 บ้านงิ้ว

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ หมูที่ 
18 บ้านโนนตาแก้ว

โครงการขยายทอเมน
ประปา บ้านโนนทัน หมู
ที่ 19

โครงการขยายทอเมน
ประปา หมูที่ 16 บ้าน
สนวน

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 2 บ้านเมืองคง

โครงการขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 5 บ้านหนองหว้า
น้อย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบดทับแนน หมู
ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว

38,000 38,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ฝาราง
วี หมูที่ 10 บ้านงิ้ว

212,000 212,000

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ หมูที่ 
18 บ้านโนนตาแก้ว

68,000 68,000

โครงการขยายทอเมน
ประปา บ้านโนนทัน หมู
ที่ 19

88,000 88,000

โครงการขยายทอเมน
ประปา หมูที่ 16 บ้าน
สนวน

232,000 232,000

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 2 บ้านเมืองคง

380,000 380,000

โครงการขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 5 บ้านหนองหว้า
น้อย

448,000 448,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกกุดฉิม 
หมูที่ 16 บ้านสนวน

โครงการซอมแซมทอน้ํา
ลอดและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้าน
ปอบิด

โครงการซอมแซมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านวังยาว

โครงการติดฝ้าเพดาน
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
ตาแก้ว

โครงการติดฝาเพดาน
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง

โครงการติดฝ้าเพดาน
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด

โครงการเทพื้นคอนกรีต
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกกุดฉิม 
หมูที่ 16 บ้านสนวน

42,000 42,000

โครงการซอมแซมทอน้ํา
ลอดและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้าน
ปอบิด

100,000 100,000

โครงการซอมแซมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านวังยาว

274,000 274,000

โครงการติดฝ้าเพดาน
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
ตาแก้ว

44,000 44,000

โครงการติดฝาเพดาน
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง

50,000 50,000

โครงการติดฝ้าเพดาน
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด

50,000 50,000

โครงการเทพื้นคอนกรีต
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด

36,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

โครงการเปลี่ยนและ
ขยายทอเมนประปา 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

15,000

เงินอุดหนุนสนับ
สนันศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลคู
ขาด

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

50,000 50,000

โครงการเปลี่ยนและ
ขยายทอเมนประปา 
บ้านโนนไร หมูที่ 20

242,000 242,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

15,000

เงินอุดหนุนสนับ
สนันศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลคู
ขาด

30,000 30,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,688,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อําเภอคง

705,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

20,000

รวม 21,124,800 16,056,720 300,000 9,021,500 1,380,340 340,000 705,000 240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,688,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อําเภอคง

705,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

20,000

รวม 65,000 9,492,000 1,274,640 60,000,000
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