
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

110,000

เงินช่วยพิเศษ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

135,645

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,596,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

197,260

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

110,000

เงินช่วยพิเศษ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

135,645

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,596,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

197,260

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,750,400 2,750,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 584,640 584,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 342,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

4,380

เงินเดือนพนักงาน 855,720

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

270,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างสํารวจขยายเขต
ไฟฟ้า  ติดตั้งโคมไฟฟ้า

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,010,640 1,353,120 2,706,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000 73,920 126,300

เงินเดือนพนักงาน 2,070,720 5,530,680 8,457,120

เงินวิทยฐานะ 168,000 168,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 30,000 75,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

107,530 377,530

ค่าเช่าบ้าน 36,000 414,000 522,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 324,000 668,000 992,000

ค่าจ้างสํารวจขยายเขต
ไฟฟ้า  ติดตั้งโคมไฟฟ้า

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสํารวจ
รังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
ผังเมือง

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ นอกชั้นเรียน

35,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

14,500 34,500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสํารวจ
รังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
ผังเมือง

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ นอกชั้นเรียน

35,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ big cleaning 
day

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมความเข้มแข็งใน
ครอบครัวและชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุุ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุและร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

95,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ big cleaning 
day

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมความเข้มแข็งใน
ครอบครัวและชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุุ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุและร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

95,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอบรมให้ความรู้
เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี
ต่อสังคมไทย

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอาสากู้ชีพ อบ
ต.บ้านคู

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการจัดประชุม
ประชาคมแผน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานฯ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านคู

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอบรมให้ความรู้
เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี
ต่อสังคมไทย

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอาสากู้ชีพ อบ
ต.บ้านคู

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการจัดประชุม
ประชาคมแผน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานฯ

240,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านคู

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  11:29:18 หน้า : 10/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริม
สินค้าOTOP ต่อยอด
นวัตกรรมให้กับกลุ่ม
อาชีพต่างๆและ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านคู

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงานเทศกาล
ไหมนาโพธิ์

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉูกเฉิน 
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
บริการผู้ป่วยฉูกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสนับสนุน
และส่งเสริม
สินค้าOTOP ต่อยอด
นวัตกรรมให้กับกลุ่ม
อาชีพต่างๆและ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านคู

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 58,000 188,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (สํานักปลัด)

180,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

45,000 45,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ไหมนาโพธิ์

30,000 30,000

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉูกเฉิน 
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
บริการผู้ป่วยฉูกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาล

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โค
วิด-19)

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําเกษตรที่ดีและเหมาะ
สมเพื่อเพื่มคุณภาพการ
ผลิต

10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับข้า
ราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านคู

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัว
เรือน(แยกก่อนทิ้ง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โค
วิด-19)

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําเกษตรที่ดีและเหมาะ
สมเพื่อเพื่มคุณภาพการ
ผลิต

10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับข้า
ราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านคู

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000 100,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัว
เรือน(แยกก่อนทิ้ง)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริการสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริการการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริการสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

23,000 23,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

49,450 49,450

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

34,500 34,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

23,000 23,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริการการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

195,500 195,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออกกําลัง
กายและการกีฬาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บ้านคู

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

40,000

โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ

โครงการอบรมทําปุย
หมักและปุยหมักชีวภาพ
เพื่อผลผลิตทางการ
เกษตร

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านคู

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออกกําลัง
กายและการกีฬาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บ้านคู

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

40,000

โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ

100,000 100,000

โครงการอบรมทําปุย
หมักและปุยหมักชีวภาพ
เพื่อผลผลิตทางการ
เกษตร

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านคู

563,500 563,500

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

270,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

วัสดุสํานักงาน 25,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,500 110,000 148,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

270,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,101,815 1,101,815

วัสดุก่อสร้าง 20,000 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 45,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 140,000 185,000

วัสดุอื่น 20,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 25,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.   ตู้เหล็ก แบบ 2  
บาน  จํานวน 4  หลัง

ตู้กระจกบานเลื่อน 2 
บาน

10,000

ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 4 
ลิ้นชัก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 kVA

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.   ตู้เหล็ก แบบ 2  
บาน  จํานวน 4  หลัง

22,000 22,000

ตู้กระจกบานเลื่อน 2 
บาน

10,000

ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 4 
ลิ้นชัก

5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000 17,000 34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 kVA

5,500 5,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 5,000 5,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคู หมู่ที่ 14 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

67,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคู หมู่ที่ 6 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

45,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

30,300 30,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคู หมู่ที่ 14 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

67,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคู หมู่ที่ 6 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

45,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 
12 ตําบลบ้านคู อําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบง หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  11:29:19 หน้า : 25/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 
12 ตําบลบ้านคู อําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบง หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตร โดย
การลงหินคลุก บ้านโคก
เมฆ หมู่ที่ 11 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตร บ้าน
โสกดินแดง หมู่ที่ 8 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้านเก่า
โก หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านคู 
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 13 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตร โดย
การลงหินคลุก บ้านโคก
เมฆ หมู่ที่ 11 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตร บ้าน
โสกดินแดง หมู่ที่ 8 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้านเก่า
โก หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านคู 
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 13 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้าน
หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้าน
หนองลุมพุก หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้าน
หนองแอ่ หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
บริเวณสํานักงาน อบต. 
บ้านคู

440,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้าน
หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้าน
หนองลุมพุก หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านคู อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก บ้าน
หนองแอ่ หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านคู อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
บริเวณสํานักงาน อบต. 
บ้านคู

440,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปูพื้นกระเบื้อง
บริเวณโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านคู

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และ
การจัดงานรัฐพิธี

20,000

เงินอุดหนุนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ในการจัดงานขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจําป 2563

เงินอุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลไหมนาโพธิ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปูพื้นกระเบื้อง
บริเวณโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านคู

160,000 160,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และ
การจัดงานรัฐพิธี

20,000

เงินอุดหนุนราชการ 1,840,000 1,840,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ในการจัดงานขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจําป 2563

10,000 10,000

เงินอุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลไหมนาโพธิ์

100,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  11:29:19 หน้า : 32/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน

รวม 15,138,905 20,000 1,712,000 300,000 60,000 1,968,940 165,000 630,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  11:29:19 หน้า : 33/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000 20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน

25,000 25,000

รวม 7,900,625 470,000 14,502,530 42,868,000
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