
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด
อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,220,320 บาท

งบบุคลากร รวม 9,247,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,212,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1. ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (รหัส
บัญชี 210100)    ตั้งไว้  514,080  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด  ดังนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด    ตั้งไว้  244,800  บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  269,280  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารทั่วไป  (00111)    
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557หรือ
หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
2. ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล     (รหัสบัญชี 210200)  ตั้งไว้   42,120  บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด   ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด      ตั้งไว้  21,000  บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  21,120  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
3. ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล (รหัสบัญชี 210300)   ตั้งไว้   42,120  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด   ดังนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด    ตั้งไว้  21,000  บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  21,120  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 4. ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล (รหัสบัญชี 210400)  ตั้งไว้  86,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,528,000 บาท
5. ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (รหัส
บัญชี 210600) ตั้งไว้   3,528,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด  ดังนี้
  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด      จํานวน  1  อัตรา  ตั้ง
ไว้  134,640  บาท 
  - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน  1  อัตรา  ตั้ง
ไว้  110,160  บาท
  - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด   จํานวน  1  อัตรา  ตั้ง
ไว้   86,400   บาท
  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด   จํานวน  37   อัตรา   ตั้ง
ไว้ 3,196,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารทั่วไป  (00111)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,035,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,169,920 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (รหัสบัญชี 220100) ตั้ง
ไว้  3,169,920  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล   จํานวน  10   อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารทั่วไป  (00111) ดังนี้
  1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
  1.2 หัวหน้าสํานักปลัด
  1.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  1.4 นักพัฒนาชุมชน
  1.5 นักทรัพยากรมนุษย์    
  1.6 นิติกร
  1.7 นักจัดการงานทั่วไป
  1.8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  1.9 เจ้าพนักงานธุรการ
  1.10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท
2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล (รหัสบัญชี 220200
)   ตั้งไว้  2,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล   เช่น   เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  เงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารทั่วไป  (00111)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
3. ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง  (รหัสบัญชี 220300)  ตั้งไว้   210,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด  และหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  2  อัตรา และค่าตอบแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารทั่วไป  (00111)   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท
4. ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (รหัสบัญชี 220500)  ตั้งไว้  266,760
  บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)  ดังนี้
  4.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,314,360 บาท
5. ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี 220700) ตั้ง
ไว้  1,314,360  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4
   อัตรา   ดังนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)   
  5.1 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5.2 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  5.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5.4 พนักงานขับรถยนต์  
  5.5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  5.6 คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
  5.7 พนักงานขับรถยนต์
  5.8 พนักงานขับรถยนต์
  5.9 ยาม 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,060 บาท
6.  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) ตั้ง
ไว้  72,060  บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่  พนักงานตาม
ภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา    ดังนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)   
  6.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  6.3 แม่บ้าน(คนงานทั่วไป)
  6.4 ยาม(คนงานทั่วไป)
  6.5 พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป)
  6.6  พนักงานขับรถยนต์(คนงานทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 3,664,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 839,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

1. ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  (รหัสบัญชี  310100)   ตั้งไว้ 700,000 บาท ดังนี้
       1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล    ตั้งไว้   300,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบ  คณะกรรมการสอบสวน เงินรางวัลนําจับสําหรับจ่ายเป็นรางวัลนําจับ
กุมผู้กระทําผิดข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆ  ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 
   1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ     (เงินรางวัลประจําปี) (รหัสบัญชี  310100)  ตั้งไว้  400,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  เป็นกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
2.  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส
บัญชี 310300)   ตั้งไว้   5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารทั่วไป  (00111)    
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
3. ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   (รหัสบัญชี  310400)   ตั้งไว้  84,000
   บาท   เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  2)    พ.ศ. 2551
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2559
  -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่  12
  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
4. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี  310500) ตั้ง
ไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  และผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 1,830,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 90,000 บาท
1.1 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  ตั้งไว้  90,000
  บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการ อบต
. ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ และอาคารสถานที่ราชการอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก จํานวน 10,000 บาท
1.2 จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมากําจัดปลวกในบริเวณอาคารสถานที่ราชการ ที่ทําการ อบต.และและ
อาคารสถานที่ราชการอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
1.3  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้        250,000
    บาท   (รหัสบัญชี  320100) เพื่อจ่ายเป็นดังนี้
  1.3 ค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 
 -  ค่าธรรมเนียม  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  
 -  ค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ          
 -  ค่านิตยสาร  หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ฯลฯ    
 -  ค่าทําประกันรถยนต์  
 -  ค่าบริการอื่น ๆ                       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   รวม  120,000
  บาท (รหัสบัญชี 320200)   
  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว้  20,000
  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของ
ขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)    
  (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร   ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าบริการอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้า
ร่วมประชุม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  (3)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ ของทาง
ราชการ   ตั้งไว้  40,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น วันราชาภิเษก  วันที่คล้าย
วันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม วันอื่น ๆ ที่สําคัญของทางราชการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) หน้า 132 ลําดับโครงการที่ 1 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

 (1)   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  200,000  บาท   เพื่อ
จ่ายเป็น   ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม   ประชุม   สัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  และผู้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดมี
คําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
(2)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  300,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่)  อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จํานวน 5,000 บาท
(3) โครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้
ป่วย  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้าที่ 134 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา จํานวน 10,000 บาท
(4)  โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  131 ลําดับโครงการที่ 4
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบริมราชินีนาถ จํานวน 10,000 บาท
(5)  โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรม
ราชินีนาถ  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระ
เกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  131 ลําดับโครงการที่ 3
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
28 กรกฎาคม

จํานวน 30,000 บาท

(6)  โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  130 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน

จํานวน 10,000 บาท

(7)  โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ    พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
นิ  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  130 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท
(8) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่   ตั้งไว้  100,000
  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 5 ลําดับโครงการที่ 2
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท
(9)  โครงการวันท้องถิ่นไทย  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการก่อกําเนิดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  133 ลําดับโครงการที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท
(10)  โครงการวันปิยมหาราช  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงานพิธีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพวงมาลา ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้าที่  131 ลําดับโครงการที่ 5
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพ่อหลวง จํานวน 40,000 บาท
(11) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพ่อ
หลวง ตั้งไว้ 40,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระราชดําริ ฯ เช่น   ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าวิทยากร    ค่าของสมนาคุณ  ค่าพาหนะ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้าที่ 101 ลําดับโครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
(12)โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์  ตั้ง
ไว้   20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความรัก ความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์  เช่น  ค่าป้ายค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าวิทยากร  ค่าของสมนาคุณ ค่าพาหนะ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  113 ลําดับโครงการที่ 1

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
 (13)  โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งาน เป็นการสร้างจิตสํานึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้าที่  324 ลําดับโครงการที่ 1  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
(14) โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต     ตั้งไว้   20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความ
รู้ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ  ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้าที่  325 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดําริโดย องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท

(15) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดําริโดย องค์การบริหารส่วนตําบล
คูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดําริโดย องค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่า
อบรมศึกษาดูงาน ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 99 ลําดับ
โครงการที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด

จํานวน 40,000 บาท

(16) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต
. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด  ตั้งไว้   40,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย  การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด  เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร ค่าที่พัก  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าพาหนะ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่  128 ลําดับโครงการที่ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด

จํานวน 20,000 บาท

(17)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล  และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล  และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลคูขาด   เช่น   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร    ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าพาหนะ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 129 ลําดับโครงการที่ 4
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่่จําเป็นในชีวิตประจําวันและการ
ดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

(18) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและ
การดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจํา
วันและการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ  ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  134 ลําดับโครงการ
ที่ 1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
4.  ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัสบัญชี  320400
)  ตั้งไว้   200,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
คอมพิวเตอร์    เครื่องปริ้นเตอร์   เครื่องพ่นหมอกควัน   ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน  (รหัสบัญชี  330100)  ตั้งไว้  120,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธ
รูป  นํ้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
2.  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    (รหัสบัญชี  330200)   ตั้ง
ไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เช่น  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สายไฟฟ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
3.  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว   (รหัสบัญชี  330300)  ตั้ง
ไว้   80,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํ้า ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ช้อน
ส้อม สบู่  ผงซักฟอก นํ้ายาล้างมือ นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
4.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี  330700)  ตั้ง
ไว้  80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น   แบตเตอรี่  ยางรถจักรยานยนต์  หัวเทียน  อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
รถยนต์ รถยนต์บรรทุกนํ้า รถจักรยานยนต์  เครื่องพ่นหมอกควัน  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท
5.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (รหัสบัญชี  330800)  ตั้ง
ไว้  170,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาร
บี  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
6.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี  331100)  ตั้ง
ไว้  5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  เช่น  สี พู่กัน เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริหารทั่วไป  (00111)     
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
7.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี  331400)  ตั้งไว้   80,000
   บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น   แผ่น
ดิสก์   แผ่น CD   เมาส์   เครื่องบันทึกข้อมูล  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารทั่วไป (00111)    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

 1.  ประเภท  ค่าไฟฟ้า    (รหัสบัญชี  340100)  ตั้ง
ไว้   280,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนตาแก้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 50,000 บาท
2.  ประเภท  ค่านํ้าประปา  (รหัสบัญชี  340200)   ตั้ง
ไว้ 50,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนตาแก้ว ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)   
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
3.  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  (รหัสบัญชี  340300)  ตั้ง
ไว้   40,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อราชการ ค่า
โทรศัพท์ประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์   ค่าบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
4.  ประเภท  ค่าไปรษณีย์  (รหัสบัญชี  340400)   ตั้ง
ไว้   30,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป (00111)    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
5.  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) ตั้ง
ไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)   ค่าเทเลกซ์   ค่าวิทยุ
ติดตามตัว   ค่าวิทยุ สื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  และค่าสื่อสารอื่น ๆ
 เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป (00111)     

งบลงทุน รวม 263,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม จํานวน 35,000 บาท
1. ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน    ตั้งไว้   42,500  บาท  
(1)  เก้าอี้บุนวม  ตั้งไว้  35,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  จํานวน 50
 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดและ
สําหรับบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่  349  ลําดับโครงการที่  27

ตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 7,500 บาท
   (2)  ตู้กระจกบานเลื่อน  ตั้งไว้  7,500  บาท  เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน  จํานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคูขาด ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่  346  ลําดับโครงการที่  13

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท

2. ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  15,000  บาท
  (1) ตู้เย็น ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ประโยชน์สําหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหาร
ทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่  344  ลําดับโครงการที่  8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

3. ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งไว้   16,000  บาท
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน  ตั้งไว้  16,000
  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคูขาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่  345  ลําดับโครงการที่  12

ครุภัณฑ์อื่น
เต็นท์ จํานวน 90,000 บาท

4. ประเภท  ครุภัณฑ์สนาม    ตั้งไว้   90,000  บาท
 (1)  เต็นท์  ตั้งไว้  90,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเต็นท์  จํานวน 3 หลัง เพื่อ
ให้มีเต็นท์ใช้ในกิจการ อบต.และบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่  345  ลําดับโครงการที่  9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

 2. ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800
)    ตั้งไว้ 100,000 บาท 
  (1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้   100,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คูขาด โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น  (รหัสบัญชี   551000) รวม       30,000     บาท
  1.  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส
บัญชี 510100) ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา

จํานวน 15,000 บาท

1.  ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี  610200)    ตั้ง
ไว้ 15,000  บาท   
   - อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา   ตั้งไว้   15,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คง จ.นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่  146 ลําดับโครงการที่ 1
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 2,605,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,062,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,062,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,143,840 บาท

1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี  5220100)  ตั้ง
ไว้  1,143,840.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
   -  ผู้อํานวยการกองคลัง  ( อํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) จํานวน  1
  ตําแหน่ง
   -  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
   -  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จํานวน  1  ตําแหน่ง
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 41,420 บาท
1.2  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหัสบัญชี  5220200)  ตั้ง
ไว้  41,420.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล  เช่น  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  เงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง  (รหัสบัญชี  5220300)  ตั้ง
ไว้  42,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
คลัง  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,080 บาท
1.4  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (รหัสบัญชี  5220500)  ตั้ง
ไว้  280,080.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่า
จ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 539,280 บาท
1.5  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  5220700)  ตั้ง
ไว้  539,280.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  2  ตําแหน่ง
   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
1.6  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800) ตั้ง
ไว้ 15,900.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

งบดําเนินงาน รวม 512,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 165,000 บาท

2.1.1    ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  (รหัสบัญชี  5310100)  ตั้ง
ไว้  165,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างตามภารกิจ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
2.1.2    ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (รหัส
บัญชี  5310300)  ตั้งไว้   2,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
2.1.3  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  (รหัสบัญชี  5310400)  ตั้ง
ไว้  27,600.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
2.1.4 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัสบัญชี  5310500)  ตั้ง
ไว้  3,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)   

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100
) ตั้งไว้  15,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นดังนี้
-    ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ
-    ค่าธรรมเนียม  
-    ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง  (00113)
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง  (00113)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  80,000.-  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110
)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
(2)  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้ง
ไว้  100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สํานัก
งาน  เช่น  ค่าแบบพิมพ์  เครื่องพิมพ์
เอกสาร  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ  ค่าตอบแทน  (ค่าทําการนอก
เวลา)  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561  -  2565)  หน้าที่  135  ลําดับที่  1    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
2.2.3  ประเภท  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (รหัสบัญชี  5320400
)  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่เกิน  5,000
 บาท  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่  20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

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

2.3.1  ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน  (รหัสบัญชี  5330100)  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
2.3.2  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี  5331400)  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 12,000 บาท
1.  ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัสบัญชี  5410100)  ตั้งไว้  12,000
.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
1.1  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จํานวน  2  หลัง  ตั้งไว้  12,000.-  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก  จํานวน  2  หลัง  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.  2561  -  2565)  หน้าที่  352
 ข้อ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 18,000 บาท

2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี  5411600)  ตั้งไว้  18,000
.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
2.1  เครื่องสแกนเนอร์  จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  18,000.- บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.  2561  -  2565)  หน้าที่  352
 ข้อ 4

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
(1) โครงการให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตั้ง
ไว้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าจ้างเหมารถ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)ปรากฏในแผน-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลําดับโครงการที่  1
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โครงการจัดหาชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จํานวน 80,000 บาท
 (2) โครงการจัดหาชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ตั้งไว้  80,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดหาชุดอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลคูขาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า  115  ลําดับโครงการ
ที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 70,000 บาท
(3)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ตั้งไว้  70,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดสกัด จุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  (00121) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า  121  ลําดับโครงการที่  5
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท
(4)  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้ง
ไว้  40,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตําบลคูขาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าจ้างเหมารถ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า  114  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,372,000 บาท

งบบุคลากร รวม 748,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 748,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 706,000 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี 5220100)  ตั้ง
ไว้   706,000  บาท                 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
         - ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา
        - ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
2. ประเภท เงินประจําตําแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)  ตั้งไว้  42,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 

งบดําเนินงาน รวม 1,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 153,000 บาท

1.  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี  5310100)  ตั้งไว้  153,000 บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
2. ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (รหัส
บัญชี  5310300)                ตั้งไว้    1,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
3.  ประเภท   ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)    ตั้งไว้   30,000
  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิตามกฎหมายกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
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ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 216,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 216,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเมืองคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน          โนนตาแก้ว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา
กําจัด    สิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
เข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   50,000   บาท    เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะ ค่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 20,000 บาท
(2)  โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษา ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างแรงงานนักเรียน / นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310 ข้อ 3
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว569 ลงวัน
ที่ 14 มีนาคม 2551 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว897 ลงวันที่ 6
 พฤษภาคม 2558 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้   10,000   บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310 ข้อ 4
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
(4)  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้     40,000    บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกล่าว  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 309 ข้อ 1
- - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก จํานวน 10,000 บาท
(5) โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก ตั้งไว้   10,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หนาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310 ข้อ 5
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 40,000 บาท
(6)  โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนตาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหนาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 309 ข้อ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก จํานวน 20,000 บาท
(7) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก ตั้งไว้   20,000
   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 310 ข้อ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
3.  ประเภท  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์      เครื่องปริ้นเตอร์  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ระบบ
ไฟฟ้า ประปา อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน   (รหัสบัญชี 5330100)  ตั้งไว้   100,000
    บาท                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นํ้าดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) ตั้งไว้ 15,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สาย
ไฟ ลําโพง เครื่องเล่น DVD ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
3.  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300)  ตั้ง
ไว้   50,000   บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น  นํ้ายาล้างมือ ถุงขยะดํา ถังขยะ ยาฉีดกันยุง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
4. ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000) ตั้งไว้ 10,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง จอบเสียม บัวรด
นํ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
5. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี 5331400)   ตั้งไว้    70,000
   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
พิมพ์ แผ่น CD โปรแกรม เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
6. ประเภท  วัสดุการศึกษา   (รหัสบัญชี 5331500)  ตั้งไว้   100,000
   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น  สื่อการเรียนการ
สอน สมุดรายงานประจําตัวเด็ก สมุดเรียกชื่อเด็ก หนังสือนิทาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

งบลงทุน รวม 579,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
(1) เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัวราคาตัวละ1,500
 บาท สําหรับกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหนาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 354 ข้อ 2

ช่องเก็บกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวเด็ก จํานวน 30,000 บาท
(2) ช่องเก็บกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวเด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
ช่องเก็บกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวเด็กจํานวน 15 ตัว ราคาตัวละ 2,000
 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(0021 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 359 ข้อ 23

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,000 บาท
(3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกจํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 359 ข้อ 26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:04 หน้า : 29/71



โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
(4)  โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท สําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(0021 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 354 ข้อ 1

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 6,000 บาท
(5) โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ – ชํานาญการ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจัด
ซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหนาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(0021 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 355 ข้อ 7

ลําโพงบูลทูธ จํานวน 15,000 บาท
(6) ลําโพงบลูทูธ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อลําโพงบลูทูธ จํานวน 3
 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท เพื่อใช้สําหรับเป็นสื่อการเรียนการ
สอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(0021 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 355 ข้อ 6

ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานหกรูปสัตว์ จํานวน 15,000 บาท

(1) กระดานหกรูปสัตว์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาน
หกรูปสัตว์ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหนาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 356 ข้อ 9

ม้าโยกรูปสัตว์ จํานวน 15,000 บาท
(2) ม้าโยกรูปสัตว์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม้าโยกรูป
สัตว์ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหนาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 355 ข้อ 8
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 475,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เมืองคง

จํานวน 70,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รหัสบัญชี 5420900 ) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเมืองคง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 321 ข้อ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด

จํานวน 45,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รหัสบัญชี 5420900 ) ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบ
ต.คูขาด กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 321 ข้อ 2

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จํานวน 50,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (รหัสบัญชี 5421100) ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา ในเขตตําบลคูขาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 322 ข้อ 5

โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียน จํานวน 50,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียน  (รหัส
บัญชี 5421000)    ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเมืองคง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 321 ข้อ 3
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 60,000 บาท
5.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (รหัสบัญชี 5420600) ตั้งไว้ 60,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
คง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 311 ข้อ 8

โครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น จํานวน 200,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น  (รหัสบัญชี 5421100) ตั้ง
ไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงปรับปรุง
อาคารสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 322 ข้อ 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,678,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,235,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,235,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,000 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (รหัสบัญชี 5220100) ตั้ง
ไว้ 520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่ครู จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     - ครู จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 653,400 บาท
2.  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)  ตั้ง
ไว้  653,400  บาท  แยกเป็น             
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 601,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
 - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา
  - ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   ตามภารกิจ  ในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
 - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,000 บาท
3.  ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220200) ตั้ง
ไว้  62,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,803,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,118,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,118,300 บาท
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้ง
ไว้ 1,118,300 บาท  แยกเป็น

    1.1  ค่าอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  735,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 245 วัน อัตรา  คนละ 20 บาท รายละเอียด
ดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 294,000 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 294,000 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 147,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 310 ข้อ 7
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว
 2598 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562  
  1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ให้แก่         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ราย
ละเอียดดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 102,000 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 102,000 บาท 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 51,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320 ข้อ 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว
 2598 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562  

               1.3 ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 200
 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 9,000 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 9,000 บาท 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 6,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320 ข้อ 1
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว
 2598 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562  
             1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน 3
 แห่ง อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 9,000 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 9,000 บาท 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 6,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320 ข้อ 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว
 2598 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562  
              1.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 33,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแบบผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด จํานวน 3
 แห่ง อัตราคนละ 300 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 12,000 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 12,000 บาท 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 9,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320 ข้อ 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว
 2598 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562  

            1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 47,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด จํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 430 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง จํานวน 17,200 บาท
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว จํานวน 17,200 บาท 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จํานวน 12,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 320 ข้อ 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว
 2598 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562  
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ค่าวัสดุ รวม 1,684,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,684,800 บาท

1.  ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 5330400)  ตั้ง
ไว้  1,684,800  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่  6  ประกอบด้วย นักเรียน  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนโรงเรียน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านปอบิด  โรงเรียนบ้านเมืองคง โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้าน
น้อยหนองหนาด โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว โรงเรียนวัดกู่สามัคคี และนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เมืองคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหนาด รวม 810 คน อัตราคนละ 8 บาท/วัน จํานวน 260 วัน โดย
จัดสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อัตราคนละ 7.37
 บาท และองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดตั้งงบประมาณสมทบ อัตราคน
ละ 63 สตางค์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 315 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,640,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,640,000 บาท
1. ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 5610200)  ตั้ง
ไว้  2,640,000   บาท
     (1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ตั้ง
ไว้  2,640,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตําบลคูขาด ให้แก่
ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนโรงเรียน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านปอบิด  โรงเรียนบ้านเมืองคง  โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้าน
น้อยหนองหนาด โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี รวม
จํานวน 660 ราย โดยจัดสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 314 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 460,000 บาท

งบบุคลากร รวม 350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท

1.  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี 220100)  ตั้งไว้   350,000
   บาท        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล      จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
  1.1 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ว่าง)
  1.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ว่าง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:05 หน้า : 35/71



งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

1.  ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ    (เงินรางวัลประจําปี)  (รหัสบัญชี  310100)  ตั้ง
ไว้   40,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ              และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
1.  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี  320100) ตั้ง
ไว้  10,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นดังนี้    
-   ค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือ
-  ค่าธรรมเนียม  
-  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ป้ายรณรงค์การป้องกันโรค ป้ายประชารณรงค์การจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
-  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   5,000  บาท    เพื่อจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
3.ประเภทค่าบํารุงและรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320200) ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่   20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้งไว้   15,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
  2. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (รหัสบัญชี 330700) ตั้ง
ไว้   10,000  บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์ หัวเทียน  อุปกรณ์ต่างๆของรถ
ยนต์เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220)      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
3. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) ตั้ง
ไว้   10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ออกซิเจน เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ นํ้ายาเคมี ทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
3.ประเภทค่าบํารุงและรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320200) ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่   20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 655,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
(1)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   ตั้งไว้  80,000
  บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่านํ้ามันสําหรับการพ่นสาร
เคมีควบคุมโรค ค่านํ้ายาเคมีสําหรับพ่นควบคุมโรค ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานการควบคุมโรค ฯลฯ ตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจําปี  2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00230) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น  (00223)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่ 140 ลําดับโครงการที่ 8
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:05 หน้า : 38/71



โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ "ตําบลคูขาด เมืองสะอาด 
ปลอดขยะ"

จํานวน 20,000 บาท

(2)  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ “ตําบลคูขาด เมือง
สะอาด ปลอดขยะ”  ตั้งไว้  20,000  บาท บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดสถานที่  ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุที่ใช้ในการอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการอบรมให้
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้แก่ผู้นําหมู่บ้าน ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในเขตตําบลคูขาด ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ในเรื่องการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น  (00221) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561 – 2565)  หน้าที่ 143 ลําดับโครงการที่ 21

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 20,000 บาท
(3) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ตั้ง
ไว้     20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรค เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และ
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ประจําปี  2563 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 140 ลําดับโครงการที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขในหมู่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

(4) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขในหมู่บ้าน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดสถานที่  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่
ใช้ในการอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการอบรมให้ความรู้
เรื่องการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขในหมู่บ้าน ให้แก่ผู้นําหมู่บ้าน ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขในหมู่บ้าน  ในเขตตําบลคูขาด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00221) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 139 ลําดับโครงการ
ที่ 2

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
 (5) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตั้งไว้  70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 176  ลําดับโครงการ
ที่ 1

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 20,000 บาท
(6)โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตั้งไว้ 20,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้นทะเบียน
จํานวนสุนัขและแมว ในเขตตําบลคูขาด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00230
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 176 ลําดับโครงการที่ 2

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสํารวจสภาพปัญหาของนํ้าเสียในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
(7) โครงการสํารวจสภาพปัญหาของนํ้าเสียในชุมชน  ตั้งไว้  5,000
  บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการสํารวจสภาพปัญหานํ้า
เสียของชุมชน ในเขตตําบลคูขาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00221) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 143 ลําดับโครงการที่ 22

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 420,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  561000)     รวม       420,000   บาท

   1. ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  (รหัส
บัญชี  610400)  ตั้งไว้  420,000  บาท   
      1. อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ           ด้านสาธารณสุข   ตั้งไว้  420,000  บาท  เพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ  ด้านสาธารณ
สุข จํานวน 21 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามโครงการ ดังนี้
(1) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า  ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  10,000 บาท
(2) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  5,000  บาท
(3) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 บ้าน
ปอบิด  ตั้งไว้  5,000  บาท
(4) โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองคง  ตั้ง
ไว้ 8,000  บาท
(5) โครงการช่วยเหลือดูแลผู้พิการในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองคง ตั้ง
ไว้ 5,000  บาท
(6) โครงการส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมือง
คง  ตั้งไว้  7,000  บาท
(7) โครงการกําจัดขยะในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านคูขาด ตั้งไว้ 10,000 บาท
(8) โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ 3 บ้านคู
ขาด ตั้งไว้ 5,000  บาท
(9) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 บ้านคูขาด ตั้ง
ไว้ 5,000  บาท
(10) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนนแดง  ตั้งไว้  6,000  บาท
(11) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนน
แดง  ตั้งไว้  7,000  บาท
(12) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนน
แดง ตั้งไว้  7,000  บาท
(13) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้าน้อย  ตั้งไว้  6,000  บาท
(14) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหว้าน้อย  ตั้งไว้  7,000  บาท
(15) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หว้าน้อย ตั้งไว้  7,000  บาท
(16) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง  ตั้งไว้  6,000  บาท
(17) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านดอน
ยาง  ตั้งไว้  7,000  บาท
(18) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอน
ยาง ตั้งไว้  7,000  บาท
(19) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ปี หมู่ที่ 7 บ้าน
น้อย  ตั้งไว้  2,450  บาท
(20) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้าน
น้อย  ตั้งไว้  13,150  บาท
(21) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
น้อย ตั้งไว้  4,400  บาท
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(22) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหาด ตั้ง
ไว้ 7,500  บาท
(23) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนาด ตั้งไว้ 8,000  บาท
(24) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง หมูที่ 8 บ้านหนอง
หนาด ตั้งไว้ 4,500 บาท
(25) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ตั้งไว้ 6,000
 บาท
(26) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ตั้งไว้ 8,000 บาท
(27) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ตั้ง
ไว้ 6,000 บาท
(28)  โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 10 บ้านงิ้ว  ตั้งไว้  8,000 บาท
(29) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านงิ้ว  ตั้งไว้  8,000  บาท
(30) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10
 บ้านงิ้ว ตั้งไว้  4,000  บาท
(31) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด  ตั้งไว้  6,450 บาท
(32) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด  ตั้งไว้  9,260  บาท
(33) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 11
 บ้านโคกเพ็ด  ตั้งไว้  4,290  บาท
(34) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ในชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า  ตั้งไว้  6,000  บาท
(35) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองหว้า  ตั้งไว้  7,000  บาท
(36) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองหว้า ตั้งไว้  7,000  บาท
(37) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 13 บ้านเหล่า  ตั้งไว้  7,100 บาท
(38) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 บ้านเหล่า  ตั้งไว้  8,000  บาท
(39) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13
 บ้านเหล่า  ตั้งไว้  4,900  บาท
(40) โครงการดูแลใส่ใจโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่
ที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 7,400  บาท
(41) โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 14 บ้านวัง
ยาว ตั้งไว้ 6,100  บาท
(42) โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านม หมู่
ที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 6,500  บาท
(43) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 15 บ้านดอนเต็ง  ตั้งไว้  4,950 บาท
(44) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 บ้านดอนเต็ง  ตั้งไว้  9,750  บาท
(45) โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดีตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านม หมู่
ที่ 15 บ้านดอนเต็ง  ตั้งไว้  5,300  บาท
(46) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 16 บ้านสนวน  ตั้งไว้  6,500 บาท
(47) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16 บ้านสนวน  ตั้งไว้  8,700  บาท
(48) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 16
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 บ้านสนวน  ตั้งไว้  4,800  บาท
(49) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ในชุมชน หมู่ที่ 17 บ้านคงถาวร  ตั้งไว้  6,000  บาท
(50) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 17 บ้านคง
ถาวร      ตั้งไว้  7,000  บาท
(51) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านคง
ถาวร            ตั้งไว้  7,000  บาท
(52) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว  ตั้งไว้  6,500 บาท
(53) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว  ตั้งไว้  8,700  บาท
(54) โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดีตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านม หมู่
ที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว  ตั้งไว้  4,800  บาท
(55) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 19 บ้านโนนทัน  ตั้งไว้  6,500 บาท
(56) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19 บ้านโนนทัน  ตั้งไว้  6,360  บาท
(57) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่
ที่ 19 บ้านโนนทัน  ตั้งไว้  7,140  บาท
(58) โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิ
ก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ที่ 20 บ้านโนนไร่  ตั้งไว้  8,300 บาท
(59) โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 20 บ้านโนนไร่  ตั้งไว้  7,400  บาท
(60) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 20
 บ้านโนนไร่  ตั้งไว้  4,300  บาท
(61) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่
ที่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา  ตั้งไว้ 6,000  บาท
(62) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 21 บ้านโนนตาล
พัฒนา             ตั้งไว้ 8,000  บาท
(63) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 21 บ้านโนนตาล
พัฒนา                              ตั้งไว้ 6,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่  151-157 ลําดับ
โครงการที่ 1 (โครงการ ที่ 1-63) 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028   ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072      ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ตั้งไว้      50,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตําบลคู
ขาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าจ้างเหมารถ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัสแผนงาน 00230 (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ รหัสงาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และยากจนที่อยู่ในภาวะยากลําบาก จํานวน 30,000 บาท
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และยากจนที่อยู่ในภาวะยากลําบาก  ตั้ง
ไว้      30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เพื่อ
สงเคราะห์ผู้อยู่ในภาวะยากลําบาก เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการดํารง
ชีวิต  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัสแผน
งาน 00230 (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสงาน  00232
 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  118  ลําดับ
โครงการที่  10
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด จํานวน 40,000 บาท
3. โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตําบลคูขาด      ตั้งไว้   40,000 
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญ  และเชิดชูคุณงาม
ความดีของผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัสแผนงาน 00230
 ( งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสงาน  00232 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  2
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
4. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  ตั้งไว้  20,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย  และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัสแผนงาน 00230 (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ รหัสงาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า  117  ลําดับโครงการที่  4
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องนํ้าหรือห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุุที่ยากไร้/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 80,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องนํ้าหรือห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุที่ยาก
ไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้   80,000  บาท เพื่อก่อสร้างห้องสุขาสํา
หับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส        ในพื้นที่ตําบลคูขาด  ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัสแผนงาน 00230 ( งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รหัสงาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า  116  ลําดับโครงการที่  3

โครงการต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 120,000 บาท

2. โครงการต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ     ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส  ตั้ง
ไว้  120,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน
หรือที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัสแผน
งาน 00230 ( งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัส
งาน  00232 ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า  118  ลําดับโครงการที่  11

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,798,650 บาท

งบบุคลากร รวม 1,604,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,604,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 828,000 บาท

1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  (รหัสบัญชี 220100)  ตั้ง
ไว้ 828,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
 1.  ผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน  1  อัตรา  
 2.  นายช่างโยธาอาวุโส  จํานวน 1 อัตรา
 3.  นายช่างไฟฟ้า            จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล (รหัสบัญชี 220200
)ตั้งไว้ 24,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
3. ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง(รหัสบัญชี220300
)ตั้งไว้ 42,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท
4.  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี 220600) ตั้งไว้   650,000
   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา ดัง
นี้
  1.  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
  2.  ผู้ช่วยช่างประปา  จํานวน  1  อัตรา
  3.  ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  4.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
                  5.  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส
บัญชี 220600) ตั้งไว้  60,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่  พนักงานตาม
ภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,184,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท

1. ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) (รหัสบัญชี  310100)  ตั้งไว้  140,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล   และพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
2. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส
บัญชี 310300)  ตั้งไว้   10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:05 หน้า : 46/71



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
3.  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  (รหัสบัญชี  310400)  ตั้งไว้  96,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
                 -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  2)    พ.ศ. 2551
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2559
  -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่  12
  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
4. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี  310500)  ตั้ง
ไว้   50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
1.  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รหัสบัญชี  320100)  ตั้ง
ไว้  80,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้า
ต่างๆ  เช่น  เปลี่ยนฟิวส์ไฟฟ้าแรงตํ่าภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูขาด  และค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   80,000  บาท    เพื่อ
จ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
3.  ประเภท  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (รหัสบัญชี  320400)  ตั้ง
ไว้  40,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าวัสดุ รวม 688,750 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุสํานักงาน  (รหัสบัญชี  330100)  ตั้งไว้  50,000
  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 503,750 บาท
2.  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  (รหัสบัญชี  330600) ตั้งไว้  503,750
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ยางมะตอย  หิน
คลุก  ลูกรัง  ปูนซีเมนต์  เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
3.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี  330800) ตั้ง
ไว้ 80,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี   ถ่าน   แก๊ส
หุงต้ม   ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
4.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี  331100)  ตั้ง
ไว้  5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  เช่น  สี พู่กัน ผ้าเขียนป้ายต่าง ๆ  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
5.   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์   (รหัสบัญชี  331400)   ตั้งไว้  50,000
   บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น
ดิสก์  แผ่น CD  เมาส์  เครื่องบันทึกข้อมูล  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งบลงทุน รวม 1,009,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,009,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 7,500 บาท
(1)  เก้าอี้  ตั้งไว้  7,500  บาท  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้  จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 363  ข้อ 14

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,500 บาท
(2) เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,500 บาท เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,500
 บาท สําหรับการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 363  ข้อ 12

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
(3)  โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท สําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 363  ข้อ 12

โต๊ะทํางาน จํานวน 3,000 บาท
  (4) โต๊ะทํางาน ตั้งไว้ 3,000 บาท  เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 363  ข้อ 13
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ จํานวน 868,000 บาท

      3. ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รหัสบัญชี 401300)ตั้ง
ไว้ 868,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น                                     
              (1)รถบรรทุก(ดีเซล) ตั้งไว้ 868,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อเครื่องรถบรรทุกดีเซลจํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ่ากวํ่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งจ่ายจากเงินทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)หน้า 362
  ข้อ 9

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

3.ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่               
 (1)กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  ตั้งไว้ 19,300บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเชล  จํานวน 1
 เครื่อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)แผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 363  ข้อ 15

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,600 บาท

   4. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี 411600)ตั้งไว้ 5,600
 บาท เพื่อจ่ายเป็น                                     
             (1)เครื่องสํารองไฟฟ้า  ตั้งไว้ 5,600บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 2 เครื่อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 363
  ข้อ 11

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)ตั้ง
ไว้ 100,000  บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,786,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
1.  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รหัสบัญชี  320100)  ตั้ง
ไว้  10,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าต่างๆ  เช่น  เปลี่ยนฟิวส์
ไฟฟ้าแรงตํ่าภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน  (00242)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

1.  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (รหัสบัญชี  330200)  ตั้งไว้  150,000
  บาท  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เช่น  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สายไฟฟ้า ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)

งบลงทุน รวม 5,526,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,526,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7 จํานวน 246,000 บาท
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 246,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  92.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 8 หน้า 182  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 จํานวน 68,000 บาท
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 14  โดยดําเนินการ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  34.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 102.00ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทถ.นม.01-201 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 101 หน้า 223 (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 จํานวน 348,000 บาท
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 348,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว  หมู่ที่ 9  โดยดําเนิน
การ  ช่วงที่1ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  26.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร
      ช่วงที2่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  78.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย                     ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวงชนบทแบบเลขที่ ทถ
.-2-203 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 10 หน้า 182   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 จํานวน 147,000 บาท
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองดอนยาง หมู่ที่ 6  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  44.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 7 หน้า 181  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 จํานวน 297,000 บาท
    5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 297,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4  โดยดําเนินการ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  110.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวง
ชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 5 หน้า 180  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 จํานวน 147,000 บาท
6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20  โดยดําเนินการ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  54.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง
ลูกรังข้างล่ะ 0.50 เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงาน ทาง
หลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 14 หน้า 184 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 จํานวน 244,000 บาท
7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 244,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12  โดยดําเนิน
การ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร   หนา 0.15
 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวง
ชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 15 หน้า 185   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 จํานวน 430,000 บาท
8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5  โดยดําเนินการ  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  130.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 
ป้าย  ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 6 หน้า 181  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21 จํานวน 246,000 บาท
9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่
ที่ 21 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 246,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21  โดย
ดําเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  92.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 368.00ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานงาน ทางหลวงชนบท   แบบเลขที่ทถ.-2-203
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 108 หน้า 227 (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบดทับแน่น บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 จํานวน 164,000 บาท
10.  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบดทับแน่น บ้านเหล่า หมู่
ที่ 13 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 164,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบดทับแน่น บ้านเหล่า หมู่ที่ 13  โดย
ดําเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร   สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมบดทับแน่น วางท่อ คสล.มอก ชั้น 3
 ท่อ 0.60x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบมาตรฐาน ทถ.นม. 01-101ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 101 หน้า 223   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังบดทับแน่นบ้านปอปิด หมู่
ที่1

จํานวน 96,000 บาท

11.  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงดินลูกรังบดทับแน่น บ้าน
ปอบิด หมู่ที่ 1(รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อ
สร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงดินลูกรังบดทับบ้านปอบิด หมู่ที่ 1  โดย
ดําเนินการ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  180.00  เมตร   สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดกําหนด
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 45 หน้า 196  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 จํานวน 346,000 บาท
12.  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 346,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดทับแน่น บ้านเมืองคงหมู่ที่ 2  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร  ยาว  950  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดกําหนด
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 261 หน้า302 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่นบ้านงิ้ว  หมู่ที่  10 จํานวน 250,000 บาท
13.  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10  โดยดําเนินการ  ช่วงที1่ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50  เมตร  ยาว  452.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร  ช่วง
ที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  376.00  เมตร   หนา 0.15
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบตคูขาดกําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 47 หน้า 197   (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:06 หน้า : 54/71



โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 จํานวน 341,000 บาท
14.  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่
ที่ 17 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 341,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 โดยดําเนิน
การ ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  700.00
  เมตร   หนา 0.15 ช่วงที2่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
  เมตร  ยาว  550.00  เมตร   หนา 0.15   พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 52 หน้า 199   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 จํานวน 147,000 บาท
15.  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านโนนตา
แก้ว หมู่ที่ 18 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่
ที่ 18 โดยดําเนินการขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  500.00
  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.คูขาดกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 41 หน้า 194   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 จํานวน 243,000 บาท
16.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหินคลุก
บดทับแน่น บ้านคูขาด หมู่ที่ 3  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท.1-06      ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 35 หน้า 193  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 จํานวน 346,000 บาท
17.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 346,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อ
สร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 2 โดยดําเนิน
การ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  356.00  เมตร   หนา 0.15
 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปก
ครอง ท.1-06 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 42 หน้า 195   (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 จํานวน 103,000 บาท
18.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 103,000บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15  โดยดําเนินการ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  130.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท.1-06 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 34 หน้า 192   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 จํานวน 346,000 บาท
19.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 346,000บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19  โดยดําเนินการ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  445.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท.1-06 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 32 หน้า 191   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่นบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 จํานวน 147,000 บาท
     20.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1
 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1  โดยดําเนินการ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท.1-06      ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 251 หน้า 296  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่นบ้านวังยาว หมู่ที่ 14 จํานวน 176,000 บาท
21.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 176,000บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น บ้านวังยาว หมู่ที่ 14  โดยดําเนินการ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  300.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท.1-06 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งาน
ไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 30 หน้า 191   (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์  บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 
15

จํานวน 145,000 บาท

22.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ บ้านดอน
เต็ง หมู่ที่ 15 (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้ 145,000บาท เพื่อจ่ายเป็น
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์  บ้านดอนเต็ง หมู่
ที่ 15 โดยดําเนินการ พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ไม่น้อย
กว่า 310.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ตามแบบแปลน
ที่ อบต.คูขาดกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 21 หน้า 187   (กองช่าง)

โครงการขุดลอกกุดผักหนาม บ้านสนวน หมู่ที่ 16 จํานวน 153,000 บาท
23.  โครงการขุดลอกกุดผักหนาม บ้านสนวน หมู่ที่ 16 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว1้53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการขุดลอกกุดผัก
หนาม บ้านสนวน หมู่ที่ 16 โดยดําเนินการ ปากกว้าง 20 เมตร ยาว75
 เมตรลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ตาม
แบบแปลนที่ อบต.คูขาดกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 17 หน้า 93   (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 จํานวน 200,000 บาท
24.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา บ้านปอบิด หมู่ที่ 1โดยดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านปอบิด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 59 หน้า 201  (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายนํ้า บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 จํานวน 150,000 บาท
25.  โครงการวางท่อระบายนํ้า บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 (รหัส
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการวางท่อระบาย
นํ้า บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8  โดยดําเนินการ  
จุดที่ 2 วางท่อ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 เมตร 24 ท่อน พร้อม
ยาแนวท่อให้เรียบร้อย 
จุดที่ 3 วางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร 15 ท่อน พร้อม
ยาแนวท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต
.คูขาดกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 71 หน้า 206  (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:06 หน้า : 57/71



งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอคง จํานวน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  561000)       รวม100,000 บาท 
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอคง เพื่อจ่ายเป็น
  1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับ บ้านโนนตาแก้วหมู่
ที่  18ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับ บ้านโนนตาแก้ว หมู่
ที่ 18
ดําเนินการแผนกแรงตํ่า
 ปักเสาไฟฟ้าแรงตํ่า ขนาด  8/9  เมตร จํานวน  7  ต้น 
 ปักเสาพาดสาย ขนาด  35  ตารางมิลลิเมตร  ระยะทาง 170  เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)งานไฟฟ้าถนน  (00242)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 65 หน้า 204(กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะในเขตตําบลคู
ขาด

จํานวน 250,000 บาท

1. โครงการการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะในเขต
ตําบลคูขาด  ตั้งไว้  250,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะในเขตตําบลคู
ขาด เช่น ค่าจ้างเครื่องจักร ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํ้าดื่ม และ
ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  110  ลําดับโครงการที่  1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
2.โครงการจัดทําแผนพัฒนา  ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ในชุมชน เช่น  ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัสแผน
งาน 00250 (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
งาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า  119  ลําดับโครงการที่  1
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนตําบลคูขาด จํานวน 30,000 บาท
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสําหรับประชาชนและ
เยาวชนตําบล  คูขาด  ตั้งไว้  30,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 ในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การบําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด การเฝ้าระวัง ยาเสพติดในพื้นที่ ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย  และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  120  ลําดับโครงการที่  3
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตําบลคูขาด จํานวน 20,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตําบลคู
ขาด           ตั้งไว้   20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกทักษะใน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย  และค่า
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า  121  ลําดับโครงการที่  7
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี จํานวน 20,000 บาท
5. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพของสตรีใน
ตําบลคูขาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย  และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  121  ลําดับโครงการที่  8
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี  ตั้งไว้ 20,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งบทบาทสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย  และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  122  ลําดับโครงการที่  9
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
7. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนา  ตั้งไว้  20,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนา แก่
ผู้นําชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ อบต
.คูขาด และประชาชนทั่วไป เช่น    ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสแผนงาน 00250 (งานส่งเสริมและสนับสนุน    ความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสงาน 00252) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 119  ลําดับโครงการที่  2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
(1) โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพติด   ตั้งไว้   30,000
   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอุปกรณ์
กีฬา  เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพติด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 3
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการแข่งขันกีฬาของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
2)  โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  15,000
  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
แข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท
(3)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ตั้งไว้  10,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเก็บ
ตัวนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครูพระสอนธรรมะ จํานวน 5,000 บาท
(1)  โครงการครูพระสอนธรรมะ ตั้งไว้  5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการครูพระสอนธรรมะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมดังกล่าว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 1
--  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท
(2)  โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้  5,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 2
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,464,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,149,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,149,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 790,920 บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (รหัสบัญชี 220100) ตั้ง
ไว้  790,920 บาท     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 346,440 บาท
1.2  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี 220600) ตั้ง
ไว้  346,440 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน   1  อัตรา      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
1.3  ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)  
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งบดําเนินงาน รวม 259,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 59,000 บาท

2.1.1 ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี  310100)  ตั้งไว้  59,000  บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
2.1.2 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส
บัญชี 310300)  
ตั้งไว้  1,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 72,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้ง
ไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณ
รอบที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมากําจัด
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320
)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   10,000  บาท    เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

โครงการตามพระราชดําริ จํานวน 6,000 บาท
(2)  โครงการตามพระราชดําริ ตั้งไว้  6,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆตามโครงการตามพระราชดําริ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการ
เกษตร  (00321)                                                                  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 96                                    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

โครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จํานวน 8,000 บาท
(3)  โครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ   ตั้งไว้   8,000  บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินีนาถ  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร  (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 103                                       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 20,000 บาท
(4)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงดิน ตั้ง
ไว้    20,000   บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงดิน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย  ค่าวิทยากร ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร  (00321) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 97
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
2.2.3 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (รหัสบัญชี  320400) ตั้ง
ไว้   10,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร  (00321)   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

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

2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)  ตั้งไว้  10,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธ
รูป นํ้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
2.3.2  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (รหัสบัญชี  330800) ตั้ง
ไว้  5,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
2.3.3  ประเภท  วัสดุการเกษตร  (รหัสบัญชี  331000) ตั้งไว้  30,000
  บาท  เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ  เสียม  ปุ๋ย  ต้นไม้  ฯลฯ
              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320
)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
2.3.4  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี  331400) ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี เครื่องบันทึกข้อมูล โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,500 บาท
(1) เก้าอี้สําหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,500 บาท เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้ จํานวน 1 ตัว  เพื่อใช้ในกองส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  364  ข้อ 4

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
(2) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  ราคา 5,000 บาท เพื่อใช้ในกองส่งเสริมการ
เกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320
)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 364 ข้อ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  ราคา 17,000 บาท เพื่อใช้ในกองส่งเสริม
การเกษตรตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320
)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 364 ข้อ 1
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
(2) เครื่องสํารองไฟ  ตั้งไว้ 2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ  จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในกองส่งเสริมการเกษตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร  (00321)
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
        -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
        -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 364 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลคูขาด

จํานวน 30,000 บาท

4.1  สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
คูขาด  ตั้งไว้   30,000  บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคูขาด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริม
การเกษตร  (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 108
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการบริหารจัดการนํ้าในรูปแบบธนาคารนํ้าใต้ดิน จํานวน 200,000 บาท
(1)  โครงการการบริหารจัดการนํ้าในรูปแบบธนาคารนํ้าใต้ดิน ตั้ง
ไว้  200,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการการ
บริหารจัดการนํ้าในรูปแบบธนาคารนํ้าใต้ดิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การสํารวจทําแผนที่/แผนผังนํ้า และการจัดทําธนาคารนํ้าระบบปิด
และระบบเปิด ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร  (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 โครงการลําดับที่ 1 หน้า108  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
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โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท
(2)  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  ตั้งไว้  10,000
  บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริม
การเกษตร  (00321) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 102         
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
(3)  โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  20,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอบรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 105                                   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
                                   

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งนํ้าและป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
(4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งนํ้าและป่าไม้ ตั้ง
ไว้  10,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งนํ้าและป่าไม้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320
)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 104                                       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:06 หน้า : 68/71



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,194,750 บาท

งบกลาง รวม 20,194,750 บาท
งบกลาง รวม 20,194,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

1.  ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  (รหัส
บัญชี  110300)      ตั้งไว้    160,000   บาท    เพื่อจ่ายค่าเงินสมทบ
ประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด   ใน
อัตราเงินสมทบร้อยละ 5 ของค่าจ้าง      ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง   (00410)  งานงบกลาง  (00411)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
2. ประเภท  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561  
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,385,600 บาท
 3.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   (รหัสบัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้  14,385,600    บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์และสร้างหลัก
ประกันรายได้ผู้สูงอายุในเขตตําบลคูขาด ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ข้อ 3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่าย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-
69 ปี จะได้รับ 600 บาท ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท ผู้สูง
อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,798,400 บาท
  4.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้พิการ   (รหัสบัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้   4,798,400      บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์และสําหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ    ในเขตตําบลคู
ขาด   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ข้อ 4  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
5.  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้  72,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตตําบล
คูขาด จํานวน  72,000  บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410
) งานงบกลาง  (00411) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2565)     หน้า 124 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
          -ตามหนังสือที่ มท 0871.13 /ว 554 ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม 2549 

สํารองจ่าย จํานวน 180,000 บาท
6.  ประเภท   เงินสํารองจ่าย  (รหัสบัญชี  111100) ตั้ง
ไว้  180,000  บาท    เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เช่น   การส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  การแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ  การสังคมสงเคราะห์  การป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งเสริมการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   การบํารุงรักษานํ้าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และการเกษตร   การบํารุงรักษาทางนํ้าและทาง
บก   เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นํ้าป่าไหล
หลาก ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  และไฟป่า  หรือ บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง   (00410)   งานงบกลาง  (00411) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน 36,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 143,500 บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

 (1)  ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้  10,000 บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับจราจร  ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เส้าล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็น
ต้น
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
 -ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522    

เงินสมทบกองทุนสวัสดุิการสังคมตําบลคูขาด จํานวน 10,000 บาท
(2)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลคูขาด   ตั้ง
ไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสังคม
ตําบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบ
กลาง  (00411)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 125  ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคูขาด

จํานวน 233,750 บาท

(3)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด   ตั้งไว้  233,750  บาท   เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  124 ข้อ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000 บาท
(4) ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  อัตรา
คนละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยส่วน
ดุสิต ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125  ข้อ 7 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
  (5)  ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส   ตั้ง
ไว้   30,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน  นัก
ศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  ในระดับปริญญาตรี  ของนักเรียน  นัก
ศึกษา  และผู้ด้อยโอกาสในตําบลคูขาด ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง   (00410)  งานงบกลาง  (00411) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125  ข้อ 6   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
8.  ประเภท  เงินช่วยเหลือพิเศษ  (รหัสบัญชี  111200)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานส่วน
ตําบล         ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคู
ขาด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 255,000 บาท
9.  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)   (รหัสบัญชี  120100)   ตั้งไว้   255,000  บาท    โดย
คํานวณจากประมาณการรายรับของปีงบประมาณ  2563  โดยไม่รวมราย
ได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินเพื่ออุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 43 ลงวันที่ 23 กันยายน  2551 โดย
คํานวณจากประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และมิให้นํารายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุน มารวมคํานวณ  (อบต.คํานวณในอัตราร้อยละ 1)    

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  14:36:06 หน้า : 71/71




