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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

บัดนี้ ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ วันที ่30 กันยายน 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
มีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2559
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน 54,783,470.54   บาท
1.1.2 เงินสะสม  31,411,957.01   บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 19,846,246.39   บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
       จ านวน  ……. โครงการ  บาท
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน …... โครงการ -                  บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง -                  บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559
(1)  รายรับจริงทัง้สิ้น 39,111,539.42  บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 550,258.38       บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 685,809.40       บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 401,714.12       บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,610,468.00     บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,154.00         บาท
หมวดรายได้จากทุน -                  บาท
หมวดภาษีจัดสรร 25,824,112.52   บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 8,959,023.00     บาท
รวม 39,111,539.42  บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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(2)  เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  16,373,469  บาท  ประกอบดว้ย
เงินอุดหนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  12,410,400.00   บาท
เงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 2,381,600.00     บาท
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,379,469.00     บาท
เงินอุดหนุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 182,000.00       บาท
เงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยผู้พิการ 20,000.00         บาท

บาท
บาท

รวม 16,373,469.00  บาท
(3) รายจ่ายจริง จ านวน  30,418,707.85 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง  964,899.80       บาท
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 11,722,912.81   บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  12,005,125.21   บาท
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 3,682,527.69     บาท
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) -                  บาท
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 2,043,242.34     บาท

รวม 30,418,707.85  บาท
    (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,677,205.00   บาท
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน -                  บาท

รวม 15,677,205.00  บาท
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2.1 รายรับ

 รายรับจริง  ประมาณการ  ประมาณการ

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561

รายไดจ้ัดเก็บเอง

    หมวดภาษีอากร 550,258.38      330,000           347,000           
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 685,809.40      395,000           465,000           
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 401,714.12      250,000           250,000           
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,610,468.00    2,100,000        2,200,000        
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,154.00        62,000            55,000            
    หมวดรายได้จากทุน                   -   3,000              3,000              

    รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง    4,328,403.90        3,140,000        3,320,000

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

    หมวดภาษีจัดสรร 25,824,112.52  23,860,000      24,180,000      

    รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 8,959,023.00    26,000,000      27,000,000      

    รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

    ท้องถ่ิน

รวม  39,111,539.42       53,000,000       54,500,000

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

รายรับ

 25,824,112.52       23,860,000       24,180,000

      26,000,000       27,000,000       8,959,023
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2.2 รายจ่าย

 รายจ่ายจริง

 ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

    งบกลาง 964,899.80      15,844,000      17,295,000      

    งบบุคลากร

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)

    งบด าเนินงาน

 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)

    งบลงทุน

  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง)

    งบรายจ่ายอื่น

 (หมวดรายจ่ายอื่น)

    งบเงินอุดหนุน

 (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจ่ายจากงบประมาณ  30,418,707.85       52,747,000       54,500,000

ค าแถลงงบประมาณ

15,290,100      

3,291,700        

1,955,000            2,043,242.34 2,185,000        

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

    3,682,527.69 3,598,800        

                  -   

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

  11,722,912.81 15,829,100      

  12,005,125.21

รายจ่าย
 ประมาณการ 

2560
 ประมาณการ 

2561

16,588,000      

15,370,300      

           -                   -   



อ ำเภอเมืองรำชบรุี   จังหวัดรำชบรุี

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

เรื่อง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั
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ด้าน ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป                           13,605,620

    แผนงานบริหารทัว่ไป                            12,447,620

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                              1,158,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม                           20,493,380

    แผนงานการศึกษา                              8,113,180

    แผนงานสาธารณสุข                                665,000

    แผนงานสังคมสงเคราะห์                              1,230,000

    แผนงานเคหะและชุมชน                              9,135,200

    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                500,000

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                850,000

ดา้นการเศรษฐกิจ                            3,106,000

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                        -   

    แผนงานการเกษตร                                530,000

    แผนงานการพาณิชย์                              2,576,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน                           17,295,000

    แผนงานงบกลาง                            17,295,000

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น                           54,500,000

บนัทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 2561 ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

อ าเภอ  เมืองราชบรุี  จังหวัด ราชบรุี



งบกลาง

  งบ                                                งาน     งาน งบกลาง งาน………-………… งาน………-………… รวม

งบกลาง 17,295,000                  -                            -                            17,295,000                  

    งบกลาง    17,020,000                   -                             -                             17,020,000                   

    บ าเหน็จ/บ านาญ 275,000                       -                             -                             275,000                       

รวม 17,295,000                  -                             -                             17,295,000                  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

  งบ                                                งาน     งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง งาน ................ รวม

งบบุคลากร 6,643,520                   2,791,000                   - 9,434,520                   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520                     - - 3,089,520                     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,554,000                     2,791,000                     - 6,345,000                     

งบด าเนินงาน 2,159,000                   828,600                      - 2,987,600                   

    ค่าตอบแทน 254,000                       98,600                         - 352,600                       

    ค่าใช้สอย 914,000                       508,000                       - 1,422,000                     

    ค่าวัสดุ 482,000                       200,000                       - 682,000                       

    ค่าสาธารณูปโภค 509,000                       22,000                         - 531,000                       

งบลงทุน 5,500                         - - 5,500                         

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500                          - - 5,500                          

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง - - - -                             

งบรายจ่ายอ่ืน - - - -                            

    รายจ่ายอื่น    - - - -                             

งบเงินอุดหนุน 20,000                       - - 20,000                       

    เงินอุดหนุน 20,000                         - - 20,000                         

รวม 8,828,020                   3,619,600                   - 12,447,620                  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  งบ                                                งาน     งานบริหารงานทัว่ไป งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งาน ................ รวม

งบบุคลากร 480,000                      -                            -                            480,000                      

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 480,000                       -                             480,000                       

งบด าเนินงาน 51,000                       346,000                      -                            397,000                      

    ค่าตอบแทน 41,000                         30,000                         71,000                         

    ค่าใช้สอย 10,000                         210,000                       220,000                       

    ค่าวัสดุ -                             106,000                       106,000                       

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            281,000                      -                            281,000                      

    ค่าครุภัณฑ์ -                             281,000                       281,000                       

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             

รวม 531,000                      627,000                      -                            1,158,000                   
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการศึกษา

  งบ                                                งาน     งานบริหารงานทัว่ไป งานระดบัก่อนวัยเรียนฯ งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม

งบบุคลากร 3,466,480                   -                            -                            3,466,480                   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,466,480                     -                             -                             3,466,480                     

งบด าเนินงาน 511,000                      2,115,700                   100,000                      2,726,700                   

    ค่าตอบแทน 19,000                         -                             19,000                         

    ค่าใช้สอย 252,000                       901,000                       100,000                       1,253,000                     

    ค่าวัสดุ 240,000                       1,109,100                     -                             1,349,100                     

    ค่าสาธารณูปโภค 105,600                       -                             105,600                       

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            1,920,000                   -                            1,920,000                   

    เงินอุดหนุน -                             1,920,000                     -                             1,920,000                     

รวม 3,977,480                   4,035,700                   100,000                      8,113,180                   
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อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว



แผนงานสาธารณสุข

  งบ                                                งาน     งานบรหิารงานทัว่ไปเก่ียวกับสาธรณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                             -                             -                             -                             

งบด าเนินงาน -                            665,000                      -                            665,000                      

    ค่าตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    ค่าใช้สอย -                             665,000                       -                             665,000                       

    ค่าวัสดุ -                             -                             -                             -                             

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             -                             

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             

รวม -                            665,000                      -                            665,000                      
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานสังคมสงเคราะห์

  งบ                                                งาน     บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมฯ งานสวัสดกิารสังคมฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร 788,000                      -                            -                            788,000                      

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 788,000                       - -                             788,000                       

งบด าเนินงาน 58,000                       384,000                      -                            442,000                      

    ค่าตอบแทน 38,000                         -                             -                             38,000                         

    ค่าใช้สอย 20,000                         384,000                       -                             404,000                       

    ค่าวัสดุ -                             -                             -                             -                             

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             -                             

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 846,000                      384,000                      -                            1,230,000                   
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานเคหะและชมุชน

  งบ                                                งาน     งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะฯ งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมลูฝอยฯ รวม

งบบุคลากร 2,179,000                   -                            240,000                      2,419,000                   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,179,000                     -                             240,000                       2,419,000                     

งบด าเนินงาน 975,000                      1,106,000                   1,980,000                   4,061,000                   

    ค่าตอบแทน 103,000                       -                             - 103,000                       

    ค่าใช้สอย 792,000                       100,000                       1,530,000                     2,422,000                     

    ค่าวัสดุ 80,000                         1,006,000                     450,000                       1,536,000                     

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 29,900                       2,625,300                   -                            2,655,200                   

    ค่าครุภัณฑ์ 29,900                         6,300                          -                             36,200                         

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             2,619,000                     -                             2,619,000                     

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             

รวม 3,183,900                   3,731,300                   2,220,000                   9,135,200                   
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

  งบ                                                งาน     งานบริหารทัว่ไปฯ งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                             -                             -                             -                             

งบด าเนินงาน -                            500,000                      -                            500,000                      

    ค่าตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    ค่าใช้สอย -                             500,000                       -                             500,000                       

    ค่าวัสดุ -                             -                             -                             -                             

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             -                             

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม -                            500,000                      -                            500,000                      
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อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งบ                                                งาน     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งานกีฬาและนันทนาการ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                             -                             -                             -                             

งบด าเนินงาน 615,000                      220,000                      -                            835,000                      

    ค่าตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    ค่าใช้สอย 615,000                       220,000                       -                             835,000                       

    ค่าวัสดุ -                             -                             

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน 15,000                       -                            -                            15,000                       

    เงินอุดหนุน 15,000                         -                             15,000                         

รวม 630,000                      220,000                      -                            850,000                      
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการเกษตร

  งบ                                                งาน     งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ งานส่งเสริมการเกษตร งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                             -                             -                             -                             

งบด าเนินงาน 120,000                      60,000                       -                            180,000                      

    ค่าตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    ค่าใช้สอย 80,000                         60,000                         -                             140,000                       

    ค่าวัสดุ 40,000                         -                             -                             40,000                         

    ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 150,000                      200,000                      -                            350,000                      

    ค่าครุภัณฑ์ -                             200,000                       -                             200,000                       

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 150,000                       -                             -                             150,000                       

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 270,000                      260,000                      -                            530,000                      
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการพาณิชย์

  งบ                                                งาน     งานกิจการประปา งาน ........-.......... งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                             -                             -                             -                             

งบด าเนินงาน 2,576,000                   -                            -                            2,576,000                   

    ค่าตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    ค่าใช้สอย 356,000                       -                             -                             356,000                       

    ค่าวัสดุ 400,000                       -                             -                             400,000                       

    ค่าสาธารณูปโภค 1,820,000                     -                             -                             1,820,000                     

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             -                             

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            

    รายจ่ายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 2,576,000                   -                            -                            2,576,000                   
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุรี จังหวัด ราชบุรี







ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 235,044.66       298,970.09       412,933.13      250,000.00 4.00          260,000.00
ภาษีบ ารุงท้องที่ 69,170.74        66,442.80         78,807.25        50,000.00 4.00          52,000.00
ภาษีป้าย 34,965.00        43,493.00         58,518.00        30,000.00 16.67        35,000.00

339,180.40      408,905.89      550,258.38     330,000.00     5.15         347,000.00       

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 490,819.00       442,990.00       489,897.00      350,000.00        17.71        412,000.00         

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 910.00            960.00             1,400.00         500.00              -           500.00               
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,700.00          1,000.00          4,510.00         4,000.00           -           4,000.00             
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายจราจรทางบก 6,800.00          800.00             12,272.00        5,000.00           -           5,000.00             
ค่าปรับการผิดสัญญา 4,060.00          222,307.00       134,964.00      6,000.00           66.67        10,000.00           
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 26,120.00        25,954.00         30,190.00        20,000.00         12.50        22,500.00           
ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน -                 -                 -                -                  100.00      1,500.00             
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,202.80          1,290.01          1,474.40         1,000.00           -           1,000.00             
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร 10,460.25        6,757.00          7,978.00         5,000.00           -           5,000.00             
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร 1,260.00          1,421.00          1,500.00         1,500.00           -           1,500.00             
ค่าปรับอื่น ๆ 110.00            300.00             1,624.00         2,000.00           -           2,000.00             

544,442.05      703,779.01      685,809.40     395,000.00     17.72       465,000.00       

 -19-

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดภาษีอากร

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
ประเภทรายรับ ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 474,039.22       264,187.05       401,714.12      250,000.00        -          250,000.00         

474,039.22      264,187.05      401,714.12     250,000.00     -          250,000.00       
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประเภทรายรับ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,307,047.00    2,482,955.00    2,610,468.00    2,100,000.00    4.76         2,200,000.00     

2,307,047.00   2,482,955.00   2,610,468.00   2,100,000.00   4.76         2,200,000.00    
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน 99,300.00        226,200.00       68,000.00        55,000.00         9.09-         50,000.00           

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,567.00          9,036.00          12,154.00        7,000.00           28.57-       5,000.00             
เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ -                  -                    

105,867.00      235,236.00      80,154.00       62,000.00       11.29-       55,000.00        

ประเภทรายรับ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -                 -                 -                2,000.00           -          2,000.00             
รายได้จากทุนอื่น ๆ -                 -                 -                1,000.00           -          1,000.00             

-                -                -                3,000.00         -          3,000.00          
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รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

รายรับจริง ประมาณการ

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน

หมวดรายไดจ้ากทุน

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 51,533.91        486,738.49       435,731.23      240,000.00 58.33        380,000.00

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 7,962,132.62    8,173,307.97    8,478,765.66    8,000,000.00 -           8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 5,792,387.37    5,259,480.13    5,638,228.37    5,500,000.00 -           5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 190,461.53       220,977.88       223,375.08      130,000.00 -           130,000.00
ภาษีสุรา 1,947,749.93    2,224,775.81    2,196,763.01    2,100,000.00 4.76          2,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต 2,649,325.94    3,833,131.46    4,725,255.35    3,700,000.00 2.16          3,780,000.00
ค่าภาคหลวงแร่ 90,464.40        67,095.82         124,438.35      70,000.00 -          70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 152,722.63       108,678.53       74,390.47        120,000.00 -          120,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิ่นตาม 3,884,746.00    3,962,399.00    3,927,165.00    4,000,000.00 -          4,000,000.00
ประมวลกฏหมายทีดิ่น

22,721,524.33  24,336,585.09  25,824,112.52 23,860,000.00 1.34         24,180,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,270,417.00   9,943,947.00    8,959,023.00    26,000,000.00  3.85          27,000,000.00   

10,270,417.00  9,943,947.00   8,959,023.00   26,000,000.00 3.85         27,000,000.00  

36,762,517.00  38,375,595.04  39,111,539.42 53,000,000.00 2.83         54,500,000.00  
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ประมาณการรายรับจริง

รวมทุกหมวด

รวมหมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 54,500,000  บาท

แยกเป็น
รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร รวม 347,000      บาท

ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จ านวน 260,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 52,000        บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย จ านวน 35,000        บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 465,000      บาท
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จ านวน 412,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500            บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 4,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000        บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 22,500        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560

ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 1,500          บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
อ าเภอ เมืองราชบุรี จงัหวัด ราชบุรี
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ค าชี้แจง คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2561
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร จ านวน 1,500          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 2,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน รวม 250,000      บาท
ประเภทรายรับ ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร จ านวน 250,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,200,000   บาท
ประเภทรายรับ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2,200,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 55,000        บาท
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000        บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 5,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ จ านวน -             บาท
ค าชี้แจง                                 -

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 3,000         บาท
ประเภทรายรับ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 2,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ รายได้จากทุนอื่น ๆ จ านวน 1,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
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รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,180,000  บาท

ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 380,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 จ านวน 5,500,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 130,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา จ านวน 2,200,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,780,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 70,000        บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 120,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิ่นตาม จ านวน 4,000,000    บาท

ประมวลกฏหมายทีดิ่น
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 27,000,000  บาท

ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 27,000,000   บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับประจ าปีงบประมาณ 2560



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 10,827,829    11,495,909    10,551,985   11,680,080  6.57 12,447,620  
งาน บริหารทัว่ไป 8,962,711.63 9,132,878.11 8,196,569.18 8,484,240 4.05 8,828,020 

งบ บุคลากร 6,026,148.00 6,661,873.00 6,302,234.00 6,348,740 4.64 6,643,520 
หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,347,464.00 3,279,971.00 3,161,520.00 3,089,520 - 3,089,520 

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 512,994.00 514,080.00 514,080.00 514,080 - 514,080 
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,035.00 42,120.00 42,120.00 42,120 - 42,120 
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,035.00 42,120.00 42,120.00 42,120 - 42,120 
ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400 - 86,400 
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,664,000.00 2,595,251.00 2,476,800.00 2,404,800 - 2,404,800 

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,678,684.00 3,381,902.00 3,140,714.00 3,259,220 9.04 3,554,000 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,549,278.00 2,142,366.00 1,894,394.00 2,195,000 10.02 2,415,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 62,950.00 19,600.00 79,800.00 84,000 - 84,000 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 105,226.00 133,350.00 177,300.00 186,000 - 186,000 
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 117,720.00 155,400.00 160,520.00 171,720 10.06 189,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 18,000.00 14,205.00 1,900.00 - - - 
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
อ าเภอ เมอืง จังหวัดราชบุรี 

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 567,679.00 818,409.00 751,800.00 550,500 14.80 632,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 257,831.00 98,572.00 75,000.00 72,000 33.33- 48,000 

งบ ด าเนินงาน 2,431,613.63 2,014,887.75 1,421,855.59 2,094,000 3.10 2,159,000 
หมวด ค่าตอบแทน 771,621.50 263,125.00 117,400.00 154,000 64.94 254,000 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 654,350.00 114,350.00 47,950.00 50,000 200.00 150,000 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 2,000 - 2,000 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน 78,724.00 100,700.00 36,000.00 72,000 - 72,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,670.00 48,075.00 33,450.00 30,000 - 30,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,877.50 - - - - - 

หมวด ค่าใชส้อย 933,586.50 985,267.70 601,859.47 908,000 0.66 914,000 
ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 238,563.82 228,981.00 159,291.15 228,000 19.30- 184,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 163,213.00 245,394.00 140,679.00 230,000 - 230,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 387,604.00 391,809.00 207,783.00 300,000 16.67 350,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 144,205.68 119,083.70 94,106.32 150,000 - 150,000 

หมวด ค่าวัสดุ 358,774.63 376,451.00 223,399.00 527,000 8.54- 482,000 
ประเภท วัสดุส านักงาน 117,344.63 107,114.00 47,750.00 100,000 - 100,000 
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 7,603.00 11,983.00 12,847.00 20,000 25.00- 15,000 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 51,320.00 20,000.00 3,000.00 30,000 - 30,000 

 -26-

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

ประเภท วัสดุก่อสร้าง -              - - 20,000 - 20,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 141,600.00 145,300.00 73,554.00 200,000 - 200,000 
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,700.00 21,160.00 38,888.00 100,000 50.00- 50,000 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,207.00 64,880.00 47,360.00 50,000 20.00 60,000 
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 6,014.00 - 5,000 - 5,000 
ประเภท วัสดุอื่นๆ - - - 2,000 - 2,000 

หมวด สาธารณูปโภค 367,631.00 390,044.05 479,197.12 505,000 0.79 509,000 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 327,849.15 338,797.05 428,581.12 450,000 - 450,000 
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ 7,681.85 18,762.00 18,040.00 20,000 20.00 24,000 
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ - 385.00 476.00 2,000 - 2,000 
ประเภท ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 32,100.00 32,100.00 32,100.00 33,000 - 33,000 

หมวด เงินอุดหนุน - 17,000 20,000 20,000 - 20,000 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ - 17,000.00 20,000.00 20,000 - 20,000 

งบ ลงทุน 504,950.00 456,117.36 472,479.59 21,500 74.42- 5,500 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 212,950.00 276,677.36 338,479.59 21,500 74.42- 5,500 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 116,350.00 105,500.00 124,000.00 5,500 - 5,500 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 69,900.00 93,677.36 - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,900.00 24,000.00 16,000.00 16,000 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - 53,500.00 198,479.59 - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ 7,800.00 - - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

หมวด ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 292,000.00 179,440.00 134,000.00 - - - 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 292,000.00 179,440.00 134,000.00 - - - 

งาน บริหารงานคลัง 1,865,117.43 2,363,030.57 2,355,416.00 3,195,840 13.26 3,619,600 
งบ บุคลากร 1,361,320.80 1,826,674.87 1,844,297.00 2,627,440 6.23 2,791,000 
หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,361,320.80 1,826,674.87 1,844,297.00 2,627,440 6.23 2,791,000 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 920,080.80 1,064,380.00 836,025.00 1,526,160 2.22 1,560,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 5,655.00 2,438.87 - 5,000 - 5,000 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 55,500.00 78,000 - 78,000 
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 162,420.00 195,150.00 207,520.00 218,280 5.37 230,000 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 173,330.00 466,038.00 672,809.00 720,000 16.39 838,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,835.00 56,668.00 72,443.00 80,000 - 80,000 

งบ ด าเนินงาน 439,796.63 510,055.70 491,119.00 568,400 45.78 828,600 
หมวด ค่าตอบแทน 24,907.00 5,900.00 2,400.00 58,400 68.84 98,600 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 5,000 - 5,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,600.00 5,900.00 2,400.00 30,000 - 30,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 22,307.00 - - - - - 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน 12,000.00 23,400.00 23,400 171.79 63,600 

หมวด ค่าใชส้อย  328,107.00 403,214.00 395,874.00 318,000 59.75 508,000 
ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 293,312.00 265,264.00 169,253.00 78,000 64.10 128,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 19,400.00 113,531.00 212,286.00 200,000 50.00 300,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,395.00 24,419.00 14,335.00 40,000 100.00 80,000 
หมวด ค่าวัสดุ 82,932.83 97,043.00 89,184.00 170,000 17.65 200,000 

ประเภท วัสดุส านักงาน 58,862.83 68,283.00 60,824.00 70,000 42.86 100,000 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,070.00 28,760.00 28,360.00 50,000 - 50,000 
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 50,000 - 50,000 

หมวด สาธารณูปโภค 3,849.80 3,898.70 3,661.00 22,000 - 22,000 
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ 3,849.80 3,898.70 3,661.00 10,000 - 10,000 
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ - - 7,485.72 12,000 - 12,000 

งบ ลงทุน 64,000.00 26,300.00 20,000.00 - - - 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 64,000.00 26,300.00 20,000.00 - - - 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000.00 1,400.00 - - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,000.00 24,900.00 20,000.00 - - - 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 189,080.59 354,596.00 650,885.00 755,000 53.38 1,158,000 
งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 19,103.23 186,346.00 540,366.00 499,000 6.41 531,000 

งบ บุคลากร 19,103.23 183,511.00 393,080.00 448,000 7.14 480,000 
หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 19,103.23 183,511.00 393,080.00 448,000 7.14 480,000 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 19,103.23 183,511.00 203,080.00 208,000 15.38 240,000 
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ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน - - - - - - 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 171,000.00 216,000 - 216,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - - 19,000.00 24,000 - 24,000 

งบ ด าเนินงาน - 2,835 47,286 51,000 - 51,000 
หมวด ค่าตอบแทน - 2,835 28,800 41,000 - 41,000 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 5,000 - 5,000 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน - 2,835.00 28,800.00 36,000 - 36,000 

หมวด ค่าใชส้อย - - 18,486.00 10,000 - 10,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ - - 18,486.00 10,000 - 10,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
งบ ลงทุน 100,000.00 - - - 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 100,000.00 - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 100,000.00 - - - 

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 169,977.36 168,250.00 110,519.00 256,000 144.92 627,000 
งบ ด าเนินงาน 169,977.36 68,250.00 110,519.00 256,000 35.16 346,000 
หมวด ค่าตอบแทน 48,880.00 - - 30,000 - 30,000 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 48,880.00 - - 30,000 - 30,000 
หมวด ค่าใชส้อย 105,097.36 50,250.00 65,660.00 120,000 75.00 210,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 105,097.36 50,250.00 34,250.00 70,000 157.14 180,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
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ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - 31,410.00 50,000 40.00- 30,000 
หมวด ค่าวัสดุ 16,000.00 18,000.00 44,859.00 106,000 - 106,000 

ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง - - - 30,000 - 30,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 16,000.00 18,000.00 24,659.00 36,000 - 36,000 
ประเภท วัสดุเคร่ืองดับเพลิง - - 7,700.00 10,000 - 10,000 
ประเภท วัสดุอื่นๆ - - 12,500.00 30,000 - 30,000 

งบ ลงทุน - 100,000.00 - - 100.00 281,000.00 
หมวด ครุภัณฑ์ - 100,000.00 - - 100.00 281,000.00 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 100,000.00 - 100.00 281,000 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น - - - - 100.00 - 

แผนงาน การศึกษา 4,257,321.93 5,170,087.24 5,313,679.80 7,751,460 4.67 8,113,180 
งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,265,316.40 1,429,951.00 1,528,357.10 3,661,760 8.62 3,977,480 

งบ บุคลากร 896,801.00 988,523.00 1,207,858.00 3,211,760 7.93 3,466,480 
หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 896,801.00 988,523.00 1,207,858.00 3,211,760 7.93 3,466,480 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 318,849.00 261,960.00 367,703.00 1,991,440 10.15 2,193,560 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 9,952.00 - - - - - 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 28,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000 - 60,000 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 338,700.00 618,599.00 718,069.00 1,018,900 5.16 1,071,500 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 201,300.00 65,964.00 80,086.00 141,420 - 141,420 
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งบ ด าเนินงาน 356,365.40 324,928.00 270,859.10 450,000 13.56 511,000 
หมวด ค่าตอบแทน 8,700.00 - - 5,000 280.00 19,000 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 5,000 - 5,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,500.00 - - - - 14,000 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน 7,200.00 - - - - - 

หมวด ค่าใชส้อย 276,538.00 253,513.00 150,950.00 220,000 14.55 252,000 
ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 143,229.00 155,000.00 67,956.00 100,000 12.00 112,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 121,574.00 72,083.00 72,904.00 70,000 - 70,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,735.00 26,430.00 10,090.00 50,000 40.00 70,000 

หมวด ค่าวัสดุ 71,127.40 71,415.00 119,909.10 225,000 6.67 240,000 
ประเภท วัสดุส านักงาน 23,809.40 23,384.00 35,230.00 50,000 - 50,000 
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 9,259.00 18,993.00 13,654.00 20,000 50.00 30,000 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง 29,009.00 - 27,662.00 40,000 - 40,000 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,050.00 11,050.00 10,280.00 30,000 - 30,000 
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - 1,560.00 10,000 50.00 15,000 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - 11,840.00 15,000 - 15,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - 17,988.00 19,683.10 50,000 - 50,000 
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ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 100.00 10,000 
ประเภท วัสดุเกษตร - - - 10,000 100.00 - 

งบ ลงทุน 12,150.00 116,500.00 49,640.00 - - - 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 12,150.00 116,500.00 49,640.00 - - - 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,150.00 55,000.00 - - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 2,000.00 - - - - 
ประเภท ค่าบ างรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - 59,500.00 49,640.00 - - - 

งาน ระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,881,475.53 3,553,712.24 3,692,696.70 3,969,700 1.66 4,035,700 
งบ ด าเนินงาน 1,119,475.53 1,589,712.24 1,511,006.70 2,049,700 3.22 2,115,700 
หมวด ค่าใชส้อย 396,260 471,887 511,438 835,000 7.90 901,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 396,260.00 471,887.00 511,438.00 835,000 7.90 901,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

หมวด ค่าวัสดุ 695,353.54 1,079,490.96 936,890.20 1,109,100 - 1,109,100 
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) 695,353.54 1,079,490.96 936,890.20 1,109,100 - 1,109,100 

หมวด สาธารณูปโภค 27,862 38,334 62,679 105,600 - 105,600 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 26,565.15 37,047.07 60,860.50 84,000 - 84,000 

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,296.84 1,287.21 1,284.00 4,000 - 4,000 
ค่าน้ าประปา - - 534.00 7,000 - 7,000 
ค่าบริการไปรษณีย์ - - - 1,000 - 1,000 
ค่าบริการโทรคมนาคม - - - 9,600 - 9,600 
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งบ เงินอุดหนุน 1,762,000.00 1,778,000.00 1,823,690.00 1,920,000 - 1,920,000 
หมวด เงินอุดหนุน 1,762,000.00 1,778,000.00 1,823,690.00 1,920,000 - 1,920,000 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,762,000.00 1,778,000.00 1,823,690.00 1,920,000 - 1,920,000 
งบ ลงทุน - 186,000.00 358,000.00 - - - 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ - 88,000.00 86,000.00 - - - 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน - 88,000.00 78,000.00 - - - 
ประเภท    ครุภัณฑ์เกษตร 8,000.00 - - - 

หมวด ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง - 98,000.00 272,000.00 - - - 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง - 98,000.00 272,000.00 - - - 

งาน ศึกษาไมก่ าหนดระดบั 110,530.00 186,424.00 92,626.00 120,000 16.67- 100,000 
งบ ด าเนินงาน 110,530.00 186,424.00 92,626.00 120,000 16.67- 100,000 
หมวด ค่าใชส้อย 110,530.00 186,424.00 92,626.00 120,000 16.67- 100,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 110,530.00 186,424.00 92,626.00 120,000 16.67- 100,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

แผนงาน สาธารณสุข 528,958.70 576,805.00 622,260.20 810,000 17.90- 665,000 
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอ่ืน 528,958.70 576,805.00 622,260.20 810,000 17.90- 665,000 

งบ ด าเนินงาน 378,958.70 371,315.00 509,760.20 660,000 0.76 665,000 
หมวด ค่าใชส้อย 378,958.70 371,315.00 509,760.20 660,000 0.76 665,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 378,958.70 371,315.00 509,760.20 660,000 0.76 665,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
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งบ เงินอุดหนุน 150,000.00 205,490.00 112,500.00 150,000 100.00- - 
หมวด เงินอุดหนุน 150,000.00 205,490.00 112,500.00 150,000 100.00- - 

ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 150,000.00 205,490.00 112,500.00 150,000 100.00- - 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 289,733.59 274,777.00 714,822.00 1,060,180 16.02 1,230,000 
งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ - - 485,100.00 680,180 24.38 846,000 

งบ บุคลากร - - 449,100.00 631,180 24.85 788,000 
หมวด เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) - - 449,100.00 631,180 24.85 788,000 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 276,180.00 447,180 0.63 450,000 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง - - 13,500.00 18,000 - 18,000 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 138,000.00 150,000 86.67 280,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - - 21,420.00 16,000 150.00 40,000 

งบ ด าเนินงาน - - 36,000.00 49,000 18.37 58,000 
หมวด ค่าตอบแทน - - 36,000.00 39,000 2.56- 38,000 

ประเภท ค่าเช่าบ้าน - - 36,000.00 36,000 - 36,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 3,000 33.33- 2,000 

หมวด ค่าใชส้อย - - - 10,000 100.00 20,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ - - - 10,000 100.00 20,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
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งาน สวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 289,733.59 274,777.00 229,722.00 380,000 1.05 384,000 
งบ ด าเนินงาน 289,733.59 274,777.00 229,722.00 380,000 1.05 384,000 
หมวด ค่าใชส้อย 289,733.59 274,777.00 229,722.00 380,000 1.05 384,000 

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 77,440.00 73,077.00 71,412.00 78,000 7.69 84,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 212,293.59 201,700.00 158,310.00 302,000 0.66- 300,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ .
แผนงาน เคหะและชมุชน 6,519,173 6,062,332 7,677,809.09 9,634,280 5.18- 9,135,200 
งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,639,799 1,795,406 2,265,061.35 3,227,980 1.37- 3,183,900 

งบ บุคลากร 1,046,941 1,276,358 1,526,343.00 2,321,980 6.16- 2,179,000 
หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,046,941 1,276,358 1,526,343.00 2,321,980 6.16- 2,179,000 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 395,543.00 498,060.00 577,473.00 1,309,980 6.87- 1,220,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 6,610.00 - - - - - 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 24,500.00 42,000.00 42,000.00 60,000 - 60,000 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 434,521.00 632,504.00 786,050.00 820,000 6.46- 767,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 185,767.00 103,794.00 120,820.00 132,000 - 132,000 

งบ ด าเนินงาน 592,858 519,048 636,718 906,000 7.62 975,000 
หมวด ค่าตอบแทน 25,202.00 10,500.00 74,450.00 182,000 43.41- 103,000 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 7,500.00 10,500.00 8,750.00 50,000 40.00- 30,000 
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
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ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - - - 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,702.00 - - 15,000 66.67 25,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - - 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน 6,000.00 61,300.00 65,700.00 117,000 58.97- 48,000 

หมวด ค่าใชส้อย 525,486.56 482,633.00 535,003.35 684,000 15.79 792,000 
ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 314,024.00 312,046.00 277,711.00 434,000 24.88 542,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 5,160.00 3,090.00 6,468.00 50,000 - 50,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 206,302.56 167,497.00 250,824.35 200,000 - 200,000 

หมวด ค่าวัสดุ 42,169.77 25,915.00 27,265.00 40,000 100.00 80,000 
ประเภท วัสดุส านักงาน 26,690.77 14,145.00 19,515.00 20,000 100.00 40,000 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,479.00 11,770.00 7,750.00 20,000 100.00 40,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง - - - - - - 
ประเภท วัสดุโฆษณา - - - - - - 

งบ ลงทุน - - 102,000.00 - 100.00 29,900 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ - - 102,000.00 - 100.00 29,900 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน - - 79,000.00 - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - 23,000.00 - 100.00 29,900 
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งาน ไฟฟ้าถนน 3,894,620.78 3,196,768.47 3,701,220.94 3,966,300 5.92- 3,731,300 
งบ ด าเนินงาน 1,257,654.65 1,207,643.80 1,091,660.50 1,050,000 5.33 1,106,000 
หมวด ค่าใชส้อย 100,650.00 84,000.00 99,600.00 100,000 - 100,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,650.00 84,000.00 99,600.00 100,000 - 100,000 
หมวด ค่าวัสดุ 1,157,004.65 1,123,643.80 992,060.50 950,000 5.89 1,006,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 477,995.00 506,386.80 440,604.00 400,000 1.50 406,000 
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 218,693.00 209,974.00 230,301.00 250,000 - 250,000 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง 112,126.65 139,383.00 82,055.50 100,000 50.00 150,000 
ประเภท วัสดุอื่น 348,190.00 267,900.00 239,100.00 200,000 - 200,000 

งบ เงินอุดหนุน 662,766.13 138,124.67 77,052.34 80,000 100.00- - 
หมวด เงินอุดหนุน 662,766.13 138,124.67 77,052.34 80,000 100.00- - 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 662,766.13 138,124.67 77,052.34 80,000 100.00- - 
งบ ลงทุน 1,974,200 1,851,000 2,532,508 2,836,300 7.44- 2,625,300 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ - 22,000 - 164,000 96.16- 6,300 

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - - - 21,000 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ - - - 110,000 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น - 33,000 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 22,000.00 - - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 6,300 

 -38-

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
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หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,974,200.00 1,829,000.00 2,532,508.10 2,672,300 1.99- 2,619,000 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 1,974,200.00 100,000.00 - - - 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค - 1,555,000.00 1,701,508.10 1,620,500 38.60 2,246,000 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง - - 731,000.00 1,051,800 64.54- 373,000 
ประเภท ติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ - 274,000.00 - - - 

งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 984,753 1,070,157.20 1,711,526.80 2,440,000 9.02- 2,220,000 
งบ บุคลากร - - - 240,000 - 240,000 
หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - - - 240,000 - 240,000 

ประเภท ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง -              -              -              216,000 - 216,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่างๆ พนักงานจ้าง -              -              -              24,000 - 24,000 

งบ ด าเนินงาน 984,752.50 1,070,157.20 1,711,526.80 2,200,000 10.00- 1,980,000 
หมวด ค่าใชส้อย 705,832.50 695,221.20 1,397,832.00 1,710,000 10.53- 1,530,000 

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 612,262.50 612,351.20 1,339,992.00 1,530,000 11.76- 1,350,000 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 2,460.00 - 4,950.00 30,000 - 30,000 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 91,110.00 82,870.00 52,890.00 150,000 - 150,000 

หมวด ค่าวัสดุ 278,920.00 374,936.00 313,694.80 490,000 8.16- 450,000 
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว - 60,000.00 30,000.00 35,000 14.29- 30,000 
ประเภท วัสดุยานพาหนะ - 56,600.00 79,880.00 100,000 50.00- 50,000 
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ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 272,800.00 250,712.00 194,038.80 350,000 - 350,000 
ประเภท วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 6,120.00 7,624.00 9,776.00 5,000 300.00 20,000 

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2,200,875.80 1,545,860.50 1,469,774.00 861,000      41.93- 500,000      
งาน บริหารทัว่ไป -              -              199,600       341,000      100.00- -            

งบ ลงทุน -              -              199,600       341,000      100.00- -            
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 199,600        199,600        199,600       -            - -            
ประเภท   ครุภัฑณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 199,600         199,600         199,600        -            - -            
หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง -              -              -              341,000      100.00- -            

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง - - - 341,000 100.00- -            

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 2,200,875.80 1,545,860.50 1,270,174.00 520,000 3.85- 500,000 
งบ ด าเนินงาน 590,028.80 775,860.50 450,174.00 520,000 3.85- 500,000 
หมวด ค่าใชส้อย 590,028.80 775,860.50 450,174.00 520,000 3.85- 500,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 590,028.80 775,860.50 450,174.00 520,000 3.85- 500,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

งบ ลงทุน 1,610,847.00 770,000.00 820,000.00 - - - 
หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,410,847.00 575,000.00 560,000.00 - - - 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 1,210,847.00 380,000.00 300,000.00 - - - 
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แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,010,847.00 1,082,568.95 967,962.61 1,035,000 17.87- 850,000 
งาน กีฬาและนันทนาการ 624,496.00 669,171.00 585,370.00 450,000 51.11- 220,000 

งบ ด าเนินงาน 424,496.00 474,171.00 325,370.00 250,000 12.00- 220,000 
หมวด ค่าใชส้อย 316,996.00 376,480.00 227,910.00 250,000 12.00- 220,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 316,996.00 376,480.00 227,910.00 250,000 12.00- 220,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

หมวด ค่าวัสดุ 107,500.00 97,691.00 97,460.00 - - - 
ประเภท วัสดุกีฬา 107,500.00 97,691.00 97,460.00 - - - 

งบ เงินอุดหนุน - - - 
หมวด เงินอุดหนุน 35,000.00 - - - - - 

ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,000.00 - - - 
งบ ลงทุน 200,000.00 195,000.00 260,000.00 200,000 100.00- - 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 200,000.00 195,000.00 260,000.00 200,000 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 200,000.00 195,000.00 260,000.00 200,000 100.00- - 
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 386,351.00 413,397.95 382,592.61 585,000 7.69 630,000 

งบ ด าเนินงาน 376,351.00 403,397.95 376,717.90 570,000 7.89 615,000 
หมวด ค่าใชส้อย 376,351.00 403,397.95 376,717.90 570,000 7.89 615,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 376,351.00 403,397.95 376,717.90 570,000 24.56 710,000 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
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งบ เงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 5,874.71 15,000 - 15,000 
หมวด เงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 5,874.71 15,000 - 15,000 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 5,874.71 15,000 - 15,000 
แผนงาน การเกษตร 397,400.00 201,410.00 205,300.00 240,000 120.83 530,000 
งาน ส่งเสริมการเกษตร - - - - 100.00 260,000 

งบ ด าเนินการ - - - - 100.00 60,000 
หมวด ค่าใชส้อย - - - - 100.00 60,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ - - - - 100.00 60,000 
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบ ลงทุน - - - - 100.00 200,000 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ - - - - 100.00 200,000 

ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร - - - - 100.00 200,000 
งาน อนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 397,400.00 201,410.00 205,300.00 240,000 12.50 270,000 

งบ ด าเนินการ 198,700.00 1,910.00 12,400.00 40,000 200.00 120,000 
หมวด ค่าใชส้อย - - - - 100.00 80,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ - - - - 100.00 80,000 
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

หมวด วัสดุ 198,700.00 1,910.00 12,400.00 40,000 - 40,000 
ประเภท วัสดุเกษตร 198,700.00 1,910.00 12,400.00 40,000 - 40,000 
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งบ ลงทุน 198,700.00 199,500.00 192,900.00 200,000 25.00- 150,000 
หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 198,700.00 199,500.00 192,900.00 200,000 25.00- 150,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 198,700.00 199,500.00 192,900.00 200,000 25.00- 150,000 
แผนงาน การพาณิชย์ 2,826,625.75 3,397,017.01 2,771,726.85 3,076,000 16.25- 2,576,000 
งาน กิจการประปา 2,826,625.75 3,397,017.01 2,771,726.85 3,076,000 16.25- 2,576,000 

งบ ด าเนินการ 2,376,625.75 2,738,142.24 2,653,726.85 3,076,000 16.25- 2,576,000 
หมวด ค่าใชส้อย 335,070.48 317,383.30 281,678.00 356,000 - 356,000 

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 144,000.00 149,395.00 148,000.00 156,000 - 156,000 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 191,070.48 167,988.30 133,678.00 200,000 - 200,000 

หมวด ค่าวัสดุ 65,270.00 363,265.00 391,459.50 400,000 - 400,000 
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 65,270.00 363,265.00 391,459.50 400,000 - 400,000 

หมวด ค่าสาธารณูปโภค 1,976,285.27 2,057,493.94 1,980,589.35 2,320,000 21.55- 1,820,000 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 712,846.39 753,133.98 778,855.23 820,000 - 820,000 
ประเภท ค่าน้ าประปา 1,263,438.88 1,304,359.96 1,201,734.12 1,500,000 33.33- 1,000,000 

งบ ลงทุน 450,000.00 658,874.77 118,000.00 - - - 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - - - 
หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 450,000.00 658,874.77 118,000.00 - - - 

ประเภท ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ฯ - 200,000.00 - - - - 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 450,000.00 458,874.77 118,000.00 - - - 
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แผนงาน งบกลาง 686,744.00 1,006,758.81 964,899.80 15,844,000 9.16 17,295,000 
งาน งบกลาง 686,744.00 1,006,758.81 964,899.80 15,844,000 9.16 17,295,000 

งบ งบกลาง 686,744.00 1,006,758.81 964,899.80 15,844,000 9.16 17,295,000 
หมวด งบกลาง 452,864.00 766,758.81 709,899.80 15,574,000 9.28 17,020,000 

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,984.00 143,043.00 181,373.00 234,000 6.84 250,000 
ประเภท เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ - - - 12,100,000 7.44 13,000,000 
ประเภท เบีย้ยังชีพผู้พิการ - - - 2,500,000 20.00 3,000,000 
ประเภท เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,500.00 87,000.00 84,500.00 90,000 - 90,000 
ประเภท ส ารองจ่าย 17,380.00 236,715.81 66,926.80 300,000 - 300,000 
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 225,000.00 300,000.00 377,100.00 350,000 8.57 380,000 

หมวด บ าเหน็จ/บ านาญ 233,880.00 240,000.00 255,000.00 270,000 1.85 275,000 
ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 233,880.00 240,000.00 255,000.00 270,000 1.85 275,000 

(กบท.)
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ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ รวม 54,500,000 บาท

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป รวม 12,447,620   บาท

งาน บริหารทัว่ไป (ส านักงานปลัดฯ) รวม 8,828,020     บาท

งบ บุคลากร รวม 6,643,520     บาท

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,089,520     บาท

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่

 - นายกฯ จ านวน 20,400 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จ านวน 2 ท่าน ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน

ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือน ให้แก่

 - นายกฯ จ านวน 1,750 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จ านวน 2 ท่าน ๆ ละ 880 บาท/เดือน

ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่

 - นายกฯ จ านวน 1,750 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จ านวน 2 ท่าน ๆ ละ 880 บาท/เดือน

ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกฯ จ านวน 7,200 บาท/เดือน

ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2,404,800      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่

 - ประธานสภาฯ จ านวน 11,220 บาท/เดือน

 - รองประธานสภาฯ จ านวน 9,180 บาท/เดือน

 - เลขานุการสภาฯ จ านวน 7,200 บาท/เดือน

 - สมาชิกสภาฯ จ านวน 24 ท่าน ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทัว่ไป

จากจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ประจ าปงีบประมาณ  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

อ าเภอ เมืองราชบรุี จังหวัดราชบรุี 
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หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,554,000     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,415,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดฯ , รองปลัดฯ

หัวหน้าส านักงานปลัดฯ ,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป , จนท.วิเคราะห์ฯ ,

และ จพง.ธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต. ระดับ 8 

ทีม่ีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 189,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 632,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัว่ไป

จ านวน 4 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทัว่ไป ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน จ านวน 2,159,000     บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 254,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบล /คณะกรรมการเลือกต้ัง 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ 

ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ
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ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

หมวด ค่าใชส้อย รวม 914,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 184,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็น

1) รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  

เป็นเงิน  100,000  บาท

2) ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน เพือ่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานทัว่ไป จ านวน 1 คน

 เป็นเวลา 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 230,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็น

1) ค่ารับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เช่น ผู้มาตรวจเยี่ยม

 ผู้มาร่วมประชุม  เป็นเงิน  30,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นเงิน  200,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 156 ล าดับที ่8  )

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 350,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และรายการ ดังนี้

1) คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ คาเชาทีพ่ัก

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ส าหรับผู้บริหาร พนักงานฯ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น ฯ  เป็นเงิน 100,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจ าปี 2561

 เป็นเงิน  200,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 .ล าดับที ่4 )

3) โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานและบริการ ของ

อบต.คูบัว ประจ าปี 2561 เป็นเงิน  20,000    บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 154 ล าดับที ่1 )
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4) โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างทีม่ีหน้าที่

รับผิดชอบในงานต่างๆทีเ่กี่ยวข้องให้มีความรู้ เข้าใจในหน้าที ่เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 157 ล าดับที ่9  )

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ

ของส านักงานปลัด อบต.คูบัว เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 160.ล าดับที ่13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 482,000       บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของส านักงานปลัดฯ

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่

ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ

ของส านักงานปลัดฯ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000        บาท

เพือ่เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะส่วนกลาง เคร่ืองมือ 

ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัดฯ รวมถึงยานพาหนะและเคร่ืองมือ

ทีย่ืมมาใช้ในราชการของส านักงานปลัดฯ

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์

เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ซีดี) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000           บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดฯ
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 ประเภท วัสดุอื่นๆ จ านวน 2,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดฯ

หมวด สาธารณูปโภค รวม 509,000       บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 450,000        บาท

เพือ่เป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงาน หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านทุกหมู่ 

กล้องวงจรปิดทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คูบัว

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 24,000          บาท

เพือ่เป็นค่าบริการโทรศัพท์ส านักงาน และค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่1 เลขหมาย

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000           บาท

เพือ่เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 33,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

งบ เงินอุดหนุน รวม 20,000         บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 20,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายอุดหนุน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสถานทีก่ลาง

ส าหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

และศูนย์ประสานงานการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 168 .ล าดับที ่1 )

งบ ลงทุน รวม 5,500          บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 5,500          บาท

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5,500          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง ขนาดประมาณ 914x457x1830 มม.

จ านวน 1 ใบ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 193 ล าดับที ่7)
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งาน บริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 3,619,600     บาท

งบ บุคลากร รวม 2,791,000     บาท

หมวด เงินเดอืนฝ่ายประจ า รวม 2,791,000     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,560,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง

หนฝ.การเงินฯ , หนฝ.พัสดุฯ,จพง.พัสดุ, จพง.จัดเก็บฯ, จพง.การเงินฯ

เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 5,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล

 ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 230,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง จนท.การเงินและบัญชี

เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 838,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

ผช.จนท.จัดเก็บ,ผช..จนท.ธุรการ และพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป

จ านวน 5 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทัว่ไป ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินการ รวม 828,600       บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 98,600         บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว
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ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 63,600          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงานพนักงานส่วนต าบล ทีม่ิทธิไ์ด้รับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ

หมวด ค่าใชส้อย รวม 508,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 128,000        บาท

1) รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  

เป็นเงิน  44,000  บาท

2) เพือ่เป็นค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าทีช่่วยปฏิบัติงาน

ของกองคลัง  จ านวน 1. คน เป็นเวลา  12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จ านวน 300,000        บาท

1. เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนทีภ่าษี เป็นเงิน 200,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 ล าดับที ่5 )

2. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง

ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ัก  ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 100,000 บาท

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ

ของกองคลัง อบต.คูบัว เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 .ล าดับที ่13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 200,000       บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ

ปากกา ฯลฯ 



 -52-

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชอฟแวร์ทีม่ีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ ป้าย สติกเกอร์ ไวนิล เป็นต้น

หมวด สาธารณูปโภค รวม 22,000         บาท

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่เป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท ค่าโทรศัพท์ จ านวน 12,000          บาท

เพือ่เป็นค่าโทรศัพท์ เคล่ือนทีท่ีใ่ช้ในส านักงาน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน รวม 1,158,000     บาท

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (ส านักงานปลัด) รวม 531,000       บาท

งบ บุคลากร รวม 480,000       บาท

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 480,000       บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 240,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา 

(คนงานขับรถบรรทุกน้ า, คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า) เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินการ รวม 51,000         บาท

หมวด ค่าตอบแทน จ านวน 41,000          บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

พนักงานจ้าง ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว
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ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ

หมวด ค่าใชส้อย รวม 10,000         บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ส าหรับพนักงาน พนักงานจ้าง ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่นฯ

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักงานปลัดฯ) รวม 627,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 346,000       บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 30,000         บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีป่ฏิบัติงาน

ตามค าส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

หมวด ค่าใชส้อย รวม 210,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 180,000        บาท

1) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.คูบัว

หลักสูตรจัดต้ังใหม่ ทบทวน และหลักสูตรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯ เป็นเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 137 ล าดับที ่4 )

2) เพือ่เปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลส าคัญ เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 137.ล าดับที ่5 )

3) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 137 ล าดับที ่6 )
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ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ

ของส านักงานปลัด อบต.คูบัว เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 .ล าดับที ่13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 106,000       บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ า

 เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 36,000          บาท

เพือ่เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน

ประเภท วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเติมสารเคมีถังดับเพลิงไว้ใช้ยามจ าเป็น

ประเภท วัสดุอื่นๆ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายยางและอุปกรณ์อื่นทีจ่ าเป็นเพือ่ใช้กับรถบรรทุกน้ า

งบ ลงทุน รวม 281,000       บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 281,000       บาท

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 281,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)

(แบบที ่3) จ านวน 3 ตัว พร้อมเคร่ืองบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)

แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 8 ช่อง

และอุปกรณ์อื่นทีจ่ าเป็นตามที ่อบต.ก าหนด ติดต้ังภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7

คุณลักษณะพืน้ฐานและราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 195 ล าดับที ่13 )
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แผนงาน การศึกษา รวม 8,113,180     บาท

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม 3,977,480     บาท

งบ บุคลากร รวม 3,466,480     บาท

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,466,480     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,193,560      บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา

 หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการศึกษา เป็นเวลา 12 เดือน จ านวน 1,176,060 บาท

2) เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู ฯ 4 อัตรา

เป็นเวลา 12 เดือน จ านวน 1,017,500 บาท

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,071,500      บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง 

ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา คนงานทัว่ไป 3 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน จ านวน 795,000 บาท

2) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

2 อัตรา  เป็นเงิน 276,500 บาท

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 141,420        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน รวม 511,000       บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 19,000         บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 14,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล
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หมวด ค่าใชส้อย รวม 252,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 112,000        บาท

1) รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ เป็นเงิน  28,000  บาท

2) ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าทีช่่วยปฏิบัติงาน ของ

กองการศึกษาฯ จ านวน 1 คนเป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน  84,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 70,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนต่าง ๆ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000          บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 

  ของกองการศึกษาฯ อบต.คูบัว เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 .ล าดับที ่13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 240,000       บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ

ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ ามันทาไม้ ปูน ทราย อิฐ กระเบือ้ง สังกะสี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ 

ประเภท วัสดุไฟฟ้า จ านวน 15,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ ฯลฯ 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทีอ่ยู่ใน

ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000          บาท

เพือ่เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
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ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ ฯลฯ

งาน ระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม 4,035,700     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 2,115,700     บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 901,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 901,000        บาท

1) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 

ค่าอาหารกลางวัน,ส่ือการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว

จ านวน 3 แห่ง  เป็นเงิน 726,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165/142ล าดับที ่2/3 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 142.ล าดับที ่2 )

3) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก                 เป็นเงิน  10,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 143.ล าดับที ่ 5 )

4) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561

เป็นเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145 ล าดับที ่9  )

5) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของศูนย์เด็กเล็ก

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 144 ล าดับที ่7  )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 1,109,100     บาท

ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) จ านวน 1,109,100      บาท

เพือ่เปนคาจัดหาอาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทีอ่ยู่ในสังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่ าบลคูบัว จ านวน 4 โรงเรียน

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 142.ล าดับที ่1 )
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หมวด สาธารณูปโภค รวม 105,600       บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 84,000          บาท

เพือ่เป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 4,000           บาท

เพือ่เป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

ประเภท ค่าน้ าประปา จ านวน 7,000           บาท

เพือ่เป็นค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000           บาท

เพือ่เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 9,600           บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

งบ เงินอุดหนุน รวม 1,920,000     บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 1,920,000     บาท

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,920,000      บาท

1) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ.ทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่ าบลคูบัว 

จ านวน 4 โรง เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับ

อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที ่6  เป็นเงิน  1,780,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที ่1 )

2) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที ่3 )

3) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที ่3 )

4) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที ่3 )

5) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที ่3 )
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6) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนแคทรายวิทยา ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที ่4 )

7) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นเงิน 17,555 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที ่5 )

8) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นเงิน 3,645 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที ่5 )

9) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นเงิน 3,645 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที ่5 )

10) เพือ่อุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นเงิน 15,155 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที ่5 )

งาน ศึกษาไมก่ าหนดระดบั (กองการศึกษาฯ) รวม 100,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 100,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 100,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 100,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิม่ทักษะด้านภาษา

ต่างประเทศให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน เป็นเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 144 ล าดับที ่8 )
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แผนงาน สาธารณสุข รวม 665,000       บาท

งาน บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ รวม 665,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 665,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 665,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 665,000        บาท

1) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน

ด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว เป็นเงิน 200,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า134 .ล าดับที ่1 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่าง ๆ

ประจ าปี 2561 เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 134.ล าดับที ่2 )

3) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว

ประจ าปี 2561 เป็นเงิน 350,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 135 ล าดับที ่4 )

4) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบรมส่งเสริมการบ าบัด

ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้บ าบัด) เป็นเงิน 65,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 138 ล าดับที ่7 )

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ รวม 1,230,000     บาท

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (ส านักงานปลัด) รวม 846,000       บาท

งบ บุคลากร รวม 788,000       บาท

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 788,000       บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 450,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ , นักพัฒนาชุมชน เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง



 -61-

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 280,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน,ผช.จพง.ธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน จ านวน 58,000         บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 38,000         บาท

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 2,000           บาท

เพือ่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฯ

หมวด ค่าใชส้อย รวม 20,000         บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 20,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง

งาน สวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 384,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 384,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 384,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 84,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ฟืน้ฟูผู้พิการ

จ านวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 300,000        บาท

1) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจ าปี 2561  เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ล าดับที ่1 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ

ได้มีส่วนร่วมในชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 130 ล าดับที ่5 )
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3) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว

ประจ าปี 2561 เป็นเงิน  150,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า130 ล าดับที ่6 )

4) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแชมทีอ่ยู่อาศัยให้กับประชาชน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในต าบลคูบัว เป็นเงิน 90,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  131 ล าดับที ่8 )

แผนงาน เคหะและชมุชน รวม 9,135,200     บาท

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (กองชา่ง) รวม 3,183,900     บาท

งบ บุคลากร รวม 2,179,000     บาท

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,179,000     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,220,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง

หัวหน้าฝ่ายฯ , นายช่างโยธา 2 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 767,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ต าแหน่ง ผช.ช่างโยธา

ผช.ช่างเขียนแบบ , ผช.จนท.ธุรการ, พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา

และพนักงานจ้างทัว่ไป 2 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง

ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน รวม 975,000       บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 103,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการของ อบต.คูบัว
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ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานฯ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000          บาท

เพือ่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล ทีม่ีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ

หมวด ค่าใชส้อย รวม 792,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 542,000        บาท

1) รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 200,000บาท

2) ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ช่วยปฏิบัติงาน ของกองช่าง

จ านวน 4  คน เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 342,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนต่าง ๆ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ .

ของกองช่าง อบต.คูบัว เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวด ค่าวัสดุ รวม 80,000         บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
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งบ ลงทุน รวม 29,900         บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900         บาท

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 29,900          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหา

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  22,000 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

   จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

    1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

        โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล

        ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

    2) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

       ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

    1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า 

        ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB sinv

    2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

       แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลัก

       ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

    3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ัองอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

        Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

        ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T 

   หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์



 -65-

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันที ่21 เมษายน 2560

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 199 ล าดับที ่27)

2) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด A3

    จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  7,900  บาท

คุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 

   ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ส าหรับกระดาษขนาด A3 

   ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,letter,Legal และ Custom 

   โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันที ่21 เมษายน 2560

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 199 ล าดับที ่28)

งาน ไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) รวม 3,731,300     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 1,106,000     บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 100,000       บาท

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง เช่น ฝาท่อระบายน้ า ฯลฯ

เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115 ล าดับที ่64 )
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หมวด ค่าวัสดุ รวม 1,006,000     บาท

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 406,000        บาท

เพือ่เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองมือ 

ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง รวมถึงเคร่ืองจักรกลทีข่อรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานอื่นๆ มาเพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 250,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ ามันทาไม้ ปูน ทราย อิฐ กระเบือ้ง สังกะสี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุอื่น จ านวน 200,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาลูกรัง หินคลุก เพือ่ซ่อมแซมถนนสาธารณะทีช่ ารุดเสียหาย

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96 ล าดับที ่32 )

งบ ลงทุน รวม 2,625,300     บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300          บาท

ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 6,300           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร)

ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบ

ไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน มีนาคม 2560

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 198 ล าดับที ่22)

หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2,619,000     บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 2,246,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยากแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่3 บ้านหนองขันธ์ เป็นเงิน 200,000        บาท

สายเลียบคันคลองชลประทาน ฝ่ังตะวันออก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05 หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.49548  E 99.83510 จุดส้ินสุดที ่พิกัด  N 13.49593  E 99.83562 

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 ล าดับที ่3)
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2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 เป็นเงิน 200,000        บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หรือมีพืน้ทีร่วม

ไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. จากจุดส้ินสุดเดิมทางไปบ้านนายชัยชาญ      

จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.475288  E 99.8333115 

จุดส้ินสุดที ่พิกัด  N 13.475621  E 99.834107

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81 ล าดับที ่6)

3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่1 เป็นเงิน 200,000        บาท

ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 - 1.70 ม. ยาว 57 ม. 

จากบ้าน ร.ต.ศุภชัย จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.51683  E 99.82040 

ถึงคลองอู่เรือ ทีพ่ิกัด N 13.51795 E 99.82761

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 97 ล าดับที ่33)

4) โครงการต่อเติมท่อลอดเหล่ียม คสล. หมู่ที ่2 เป็นเงิน 200,000        บาท

ขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80  เมตรยาว 3 เมตร จ านวน 2 ช่อง และก าแพงด้านท้าย 

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 98 ล าดับที ่35)

5) โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที ่4 เป็นเงิน 200,000        บาท

วางท่อคสล. Ø 0.80 เมตร จ านวน 60 ท่อน บ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 ม.

6 บ่อ ความยาวรวม 67 ม. จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน  ไปทางบ้านรองนนท์ 

จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.494633  E 99.836912   

จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด  N 13.494582  E 99.837437

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 ล าดับที ่37)

คลองสาธารณะ จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.49444  E  99.82536
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6) โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที ่5 เป็นเงิน 200,000        บาท

วางท่อคสล. Ø 1.00 เมตร จ านวน 36 ท่อน บ่อพักขนาด 1.50 x 1.50 ม. 

5 บ่อ ความยาวรวม 43 ม. 

ริมถนนสาย 3338 จุดเร่ิมต้น ทีพ่ิกัด N 13.490276  E 99.837931   

ไปลงคลองชลประทาน ข้างสะพาน จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N 13.490565  E 99.838209  

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 100 ล าดับที ่39)

7) โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที ่8 เป็นเงิน 200,000        บาท

วางท่อคสล. Ø 0.80 เมตร จ านวน 60 ท่อน บ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 ม. 6 บ่อ 

ความยาวรวม 67 ม.

จากบ้านผู้พันสมวงษ์ จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.481361  E 99.828249 

ไปลงคลองราชินี   จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด  N 13.481231  E 99.828849

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ล าดับที ่42)

8) โครงการก่อสร้างวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที ่10 เป็นเงิน 186,000        บาท

วางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร จ านวน 104 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.  1 ป้าย

10 บ่อ ความยาวรวม 112 ม. 

จากบ้านก านันตรีพล จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N 13.48349  E 99.81538 

ไปถึงปากซอย บ้านนายสมชาย เนสราช  จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด  N 13.48427  E 99.81557

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107 ล าดับที ่51)

9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่11 เป็นเงิน 200,000        บาท

ขนาดปากรางกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 - 0.70 ม. ยาว 75 ม.

จากทางสระวัดบ้านโพธิ ์ทีพ่ิกัด N 13.483060  E 99.809504  

ลงบ่อยืมคลองชลประทาน ทีพ่ิกัด N 13.480150 E 99.808823

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 108 ล าดับที ่53)

10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่13 เป็นเงิน 243,000        บาท

ขนาดปากรางกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.60 ม. ยาว 80 ม. 

พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร โดย ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร
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หนาเฉล่ีย 0.02 - 0.10 ม. หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร  

จากข้างบ้านนายศิณวงศ์ ทีพ่ิกัด N 13.47034  E 99.82158  

ถึงข้างบ้านนางสาววงษ์ ทีพ่ิกัด N 13.47104 E 99.82128

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110 ล าดับที ่57)

11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่15 เป็นเงิน 217,000        บาท

ขนาดปากรางกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.60 ม. ยาว 80 ม. 

จากบ้านนางสุชิน ทีพ่ิกัด N 13.462259 E 99.816362

ไปทางบ้านนายสุบิน ทีพ่ิกัด N 13.461656 E 99.816845

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 114 ล าดับที ่61)

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 373,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ตามโครงการ ดังนี้

1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่9 จากบ้านผู้ช่วยสังวาลย์ เป็นเงิน 173,000        บาท

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.80 - 3.80 เมตร ยาว 173 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 

หรือมีพืน้ที ่รวมกันไม่น้อยกว่า 519 ตารางเมตร

จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด  N 13.47567  E 99.817912  

จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N 13.47692  E 99.81738

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84 ล าดับที ่11)

2) ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่12 ต่อจากจุดส้ินสุดเดิม เป็นเงิน 200,000        บาท

ไปทางคลองชลประทาน ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 5.50 เมตร ยาว 106 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือมีพืน้ที ่รวมกันไม่น้อยกว่า 583  ตารางเมตร

จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด  N 13.471978  E 99.830477

จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N 13.471156  E 99.830688

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89 ล าดับที ่20)
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งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (ส านักงานปลัดฯ) รวม 2,220,000     บาท

งบ บุคลากร รวม 240,000       บาท

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง 

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ และ คนงานทัว่ไป เป็นเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน รวม 1,980,000     บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 1,530,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 1,350,000      บาท

1) เพือ่เป็นค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับคนขับรถบรรทุกขยะ 1 คน

และคนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 4 คน เป็นเงิน  450,000 บาท

2) เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 900,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก าจัดขยะมูลฝอย

รักษาความสะอาดของบ้านเมืองในทีส่าธารณะชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 149 ล าดับที ่5 )

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะของ อบต.คูบัว 

เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวด ค่าวัสดุ รวม 450,000       บาท

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาถังขยะสาธารณะ พลาสติกทรงกลม ไม่มีฝาปิด ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร  

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 149 ล าดับที ่1 )

ประเภท วัสดุยานพาหนะ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถบรรทุกขยะ

เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 
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ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 350,000        บาท

เพือ่เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ จ านวน 2 คัน

ประเภท วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงมือ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน รวม 500,000       บาท

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน (ส านักงานปลัดฯ) รวม 500,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 500,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 500,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 500,000        บาท

1) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว เป็นเงิน  40,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ล าดับที ่1 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  

เป็นเงิน  30,000  บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ล าดับที ่2 )

3) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานกลุ่มสตรี

และแม่บ้านต าบลคูบัว  เป็นเงิน  320,000  บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ล าดับที ่3 )

4) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบ

สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 133 ล าดับที ่4 )

5) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน  30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 133 ล าดับที ่5 )

6) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

เป็นเงิน  50,000  บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 153 ล าดับที ่4 )
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แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 850,000       บาท

งาน กีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) รวม 220,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 220,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 220,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 220,000        บาท

1) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถมห่างไกล

ยาเสพติด "คูบัวเกมส์"  เป็นเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที ่7 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด

เป็นเงิน 120,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที ่8  )

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (กองการศึกษาฯ) รวม 630,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 615,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 615,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 615,000        บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น

 เป็นเงิน  150,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146.ล าดับที ่5 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว

เป็นเงิน  15,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ล าดับที ่2 )

3) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการประกวดทอผ้าพืน้เมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวนคูบัว 

เป็นเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ล าดับที ่3 )

4) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เป็นเงิน  80,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564หน้า 146 ล าดับที ่4 )
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5) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณี ไท-ยวน เป็นเงิน  150,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที ่6 )

6) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพุทธบุตร เป็นเงิน 60,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145ล าดับที ่10 )

7) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

 และเยาวชนในต าบลคูบัว เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145 ล าดับที ่11 )

8) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถินในชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 148.ล าดับที ่10 )

9) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 148 ล าดับที1่1 )

งบ เงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 15,000          บาท

เพือ่อุดหนุนอ าเภอเมืองราชบุรี ตามโครงการ"ท่องเทีย่วราชบุรีของดีเมืองโอ่ง" ประจ าปี 2561

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 167 ล าดับที ่1 )

แผนงาน การเกษตร (ส านักงานปลัดฯ) รวม 530,000       บาท

งาน ส่งเสริมการเกษตร รวม 260,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 60,000         บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 60,000         บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 60,000         บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ประเภทข้าว

ต าบลคูบัว  เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140 ล าดับที ่1 )

2) เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ต าบลคูบัว  เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ล าดับที ่5 )
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งบ ลงทุน รวม 200,000       บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 200,000       บาท

ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสีข้าวขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

 - สีได้ทัง้ข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ

 - สีข้าวเปลือก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

 - มีอุปกรณ์ดูดแกลบและร า แยกเก็บใส่ถึงได้

 - มีอุปกรณ์ในการกะเทาะข้าวเปลือกเป็นลูกยาง

 - ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 197 ล าดับที ่20)

งาน อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้(กองชา่ง) รวม 270,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 120,000       บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 80,000         บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 80,000         บาท

1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดผักตบชวาและวชัพชืน้ าในคลองสาธารณะ

ภายในต าบลคูบัว  เป็นเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 151 ล าดับที ่2 )

2) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดวัชพืชตามถนนสองข้างทาง ในต าบลคูบัว

เป็นเงิน  30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 151 ล าดับที ่3 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 40,000         บาท

ประเภท วัสดุการเกษตร จ านวน 40,000          บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช เป็นต้น

งบ ลงทุน รวม 150,000       บาท

หมวด ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 150,000       บาท

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 150,000        บาท

เพือ่เป็นค่าด าเนินการขุดลอกคลองไส้ไก่ในพืน้ทีต่ าบลคูบัว

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 151.ล าดับที ่1. )
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แผนงาน การพาณิชย์ รวม 2,576,000     บาท

งาน กิจการประปา (กองชา่ง) รวม 2,576,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 2,576,000     บาท

หมวด ค่าใชส้อย รวม 356,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 156,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับคนงานทัว่ไป ทีป่ฎิบัติงานประจ า

โรงผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 คน

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง .

และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 ล าดับที ่1 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 400,000       บาท

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 400,000        บาท

เพือ่เป็นค่าจัดหาเคมีภัณฑ์ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน

หมวด ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,820,000     บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 820,000        บาท

เพือ่เป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน

ประเภท ค่าน้ าประปา จ านวน 1,000,000      บาท

เพือ่เป็นค่าน้ าประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี

แผนงาน งบกลาง รวม 17,295,000   บาท

งาน งบกลาง (ส านักงานปลัดฯ) รวม 17,295,000   บาท

งบ งบกลาง รวม 17,295,000   บาท

หมวด งบกลาง รวม 17,020,000   บาท

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 250,000        บาท

เพือ่จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และของ

พนักงานจ้าง รวมเป็นร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทัง้หมด
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ประเภท เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 13,000,000    บาท

เพือ่เป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ล าดับที ่2 )

ประเภท เบีย้ยังชีพผู้พิการ จ านวน 3,000,000      บาท

เพือ่เป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้พิการ

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ล าดับที ่3 )

ประเภท เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000          บาท

เพือ่เป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 130 ล าดับที ่4 )

ประเภท ส ารองจ่าย จ านวน 300,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม และค่าใช้จ่ายใน

กรณีจ าเป็นตามความเหมาะสม

ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 380,000        บาท

1) เพือ่จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคูบัว

เป็นเงิน 250,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 164 ล าดับที ่1 )

2) เพือ่จ่ายสมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว ประจ าปี 2561

เป็นเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163 ล าดับที ่1 )

3) เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษา เป็นเงิน  30,000 บาท

หมวด บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 275,000       บาท

ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 275,000        บาท

เพือ่จ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน 

พรบ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตรา

ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
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