
แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

141,214

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,952,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,432,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจ่าย 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

397,014

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

600,480

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

141,214

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,952,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,432,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจ่าย 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

397,014

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

600,480

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,527,240 2,336,460

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,472,760 1,274,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

38,040 48,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

978,360 9,842,060

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 372,360 3,119,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

86,040

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

270,000 370,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 558,000 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

94,400 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 760,000 324,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

14,500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ big cleaning 
day

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานฯ

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 588,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 139,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,084,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 34,500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ big cleaning 
day

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานฯ

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 55,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (สํานักปลัด)

170,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

233,000 38,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
และสํารวจภาคสนาม

30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัว
เรือน(แยกก่อนทิ้ง)

30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

100,000

เดินทางไปราชการ 30,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565  11:11:50 หน้า : 7/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 175,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (สํานักปลัด)

170,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

50,000 321,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
และสํารวจภาคสนาม

30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัว
เรือน(แยกก่อนทิ้ง)

30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

100,000

เดินทางไปราชการ 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉูกเฉิน 
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
บริการผู้ป่วยฉูกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาล

120,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอาสากู้ชีพ อบ
ต.บ้านคู

20,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

55,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565  11:11:50 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉูกเฉิน 
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
บริการผู้ป่วยฉูกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาล

120,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอาสากู้ชีพ อบ
ต.บ้านคู

20,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

55,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศ
ประชุมผู้ปกครอง

5,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก

2,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริการสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

43,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริการการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

161,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศ
ประชุมผู้ปกครอง

5,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก

2,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริการสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

43,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริการการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

161,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านคู

514,500

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อโรคไข้เลือดออก

32,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โค
วิด-19)

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านคู

514,500

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อโรคไข้เลือดออก

32,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โค
วิด-19)

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุและร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการวันสตรีสากล
และอบรมให้ความรู้
บทบาทหน้าที่สตรีต่อ
สังคมไทย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมฝึกอบรม
อาชีพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ

20,000

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออกกําลัง
กายและการแข่งขันกีฬา
ตําบลบ้านคู

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุและร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการวันสตรีสากล
และอบรมให้ความรู้
บทบาทหน้าที่สตรีต่อ
สังคมไทย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมฝึกอบรม
อาชีพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ

20,000

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออกกําลัง
กายและการแข่งขันกีฬา
ตําบลบ้านคู

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างสํารวจขยายเขต
ไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้า

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการจัดประชุม
ประชาคมแผน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ นอกชั้นเรียน 
(ทัศนศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
และเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม

ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างสํารวจขยายเขต
ไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้า

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการจัดประชุม
ประชาคมแผน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ นอกชั้นเรียน 
(ทัศนศึกษา)

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

35,000 35,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
และเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม

30,000 30,000

ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
ผังเมือง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

โครงการดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก

สํารวจและรวบรวมพันธุ
กรรมพืชบริเวณป่า
ชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 127,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000 1,178,592

วัสดุก่อสร้าง 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000 15,000

วัสดุอื่น 5,600

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
ผังเมือง

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

10,000 10,000

โครงการดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก

10,000 10,000

สํารวจและรวบรวมพันธุ
กรรมพืชบริเวณป่า
ชุมชน

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 167,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,243,592

วัสดุก่อสร้าง 25,000 85,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 165,000

วัสดุอื่น 10,000 15,600

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้กระจกบานเลื่อน 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์จํานวน 1 
เครื่อง

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

17,000 20,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด 
NETWORK

24,000 12,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้กระจกบานเลื่อน 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์จํานวน 1 
เครื่อง

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

37,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด 
NETWORK

36,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องเจาะคอลิ่งถนน
คอนกรีตพร้อมอุปกรณ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านคู

490,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านหนองแอ่

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 
15 บ้านหนองผักบุ้ง

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
12 บ้านโนนตะคร้อ

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องเจาะคอลิ่งถนน
คอนกรีตพร้อมอุปกรณ์

100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านคู

490,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านหนองแอ่

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 
15 บ้านหนองผักบุ้ง

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
12 บ้านโนนตะคร้อ

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านคู

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านดอนกลาง

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านโสกดินแดง

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านโคกพงาด

- โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 13 บ้านโนน
สะอาด

- โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 14 บ้านคู

- โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ 10 
บ้านหนองจาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านคู

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านดอนกลาง

90,000 90,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านโสกดินแดง

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านโคกพงาด

100,000 100,000

- โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 13 บ้านโนน
สะอาด

100,000 100,000

- โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 14 บ้านคู

100,000 100,000

- โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ 10 
บ้านหนองจาน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ 11 
บ้านโคกเมฆ

- โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านเก่าโก

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไป
โคกกลางของหมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านบง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.หลังเก่า

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ 11 
บ้านโคกเมฆ

100,000 100,000

- โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านเก่าโก

100,000 100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไป
โคกกลางของหมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านบง

100,000 100,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.หลังเก่า

100,000 100,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน

25,000

อุดหนุนส่วนราชการใน
การจัดงานขึ้นเขาพนม
รุ้ง

10,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ

1,856,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และ
การจัดงานรัฐพิธี

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลไหมนาโพธิ์

รวม 16,392,228 14,358,660 500,000 8,799,092 567,000 230,000 60,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน

25,000

อุดหนุนส่วนราชการใน
การจัดงานขึ้นเขาพนม
รุ้ง

10,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ

1,856,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และ
การจัดงานรัฐพิธี

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลไหมนาโพธิ์

100,000 100,000

รวม 320,000 3,682,720 20,000 44,949,700
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