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อ ำเภอเมืองรำชบุร ี จังหวัดรำชบุรี

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูบัว



ส่วนที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูบัว

อ ำเภอเมืองรำชบุร ี จงัหวัดรำชบุรี

ของ



น.1

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

บดันี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั จะได้เสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปต่ีอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบวั  จึงขอชี้แจงใหท้า่นประธานและสมาชิกทกุทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

      ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั 

มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่  30 กันยายน 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน 63,987,813.42   บาท

1.1.2 เงินสะสม  37,177,069.79   บาท

1.1.3 ทนุส ารองเงินสะสม 22,602,283.73   บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบกิจ่าย 

       จ านวน  ……. โครงการ  บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน …... โครงการ -                  บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง -                  บาท

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560

(1)  รายรบัจรงิทั้งสิ้น 57,990,511.26  บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 540,558.30       บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,656,972.27     บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 307,453.19       บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,195,549.00     บาท

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 11,690.00         บาท

หมวดรายได้จากทนุ 4,230.00           บาท

หมวดภาษีจัดสรร 28,346,132.50   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,927,926.00   บาท

รวม 57,990,511.26  บาท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



น.2

(2)  เงนิอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  20,000  บาท  ประกอบด้วย

เงินอุดหนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  -                  บาท

เงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้พิการ -                  บาท

เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -                  บาท

เงินอุดหนุนปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด -                  บาท

เงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ 20,000.00         บาท

บาท

บาท

รวม 20,000.00        บาท

(3) รายจ่ายจรงิ จ านวน  51,213,313.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง  15,347,636.58   บาท

งบบคุลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 13,736,977.00   บาท

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค )  14,367,650.00   บาท

งบลงทนุ  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 5,793,550.00     บาท

งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) -                  บาท

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,967,500.00     บาท

รวม 51,213,313.58  บาท

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 20,000.00        บาท

    (5) มกีารจ่ายเงนิสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 2,821,278.23    บาท

รวม 2,841,278.23    บาท



น.3

2.1 รายรบั

 รายรบัจรงิ  ประมาณการ  ประมาณการ

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

    หมวดภาษีอากร 540,558.30      347,000           380,000           

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,656,972.27    465,000           500,000           

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 307,453.19      250,000           270,000           

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,195,549.00    2,200,000        2,000,000        

    หมวดรายได้เบด็เตล็ด 11,690.00        55,000            55,000            

    หมวดรายได้จากทนุ           4,230.00 3,000              5,000              

    รวมรายได้จัดเก็บเอง    4,716,452.76        3,320,000        3,210,000

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

    หมวดภาษีจัดสรร 28,346,132.50  24,180,000      25,500,000      

    รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,927,926.00  27,000,000      27,000,000      

    รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

    ท้องถ่ิน

รวม  57,990,511.26      54,500,000      55,710,000

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

รายรบั

 28,346,132.50      24,180,000      25,500,000

     27,000,000      27,000,000     24,927,926



น.4

2.2 รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ

 ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

    งบกลาง 15,347,636.58  17,295,000      18,587,100      

    งบบคุลากร

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)

    งบด าเนินงาน

 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)

    งบลงทนุ

  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)

    งบรายจ่ายอื่น

 (หมวดรายจ่ายอื่น)

    งบเงินอุดหนุน

 (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจ่ายจากงบประมาณ  51,213,313.58      54,500,000      55,710,000

ค าแถลงงบประมาณ

15,370,300      

2,482,100        

1,857,000            1,967,500.00 1,955,000        

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว 

    5,793,550.00 3,291,700        

                   -   

อ าเภอเมอืงราชบุร ี จังหวัดราชบุรี

  13,736,977.00 16,588,000      

  14,367,650.00

รายจ่าย
 ประมาณการ 

2561

 ประมาณการ 

2562

17,144,820      

15,638,980      

           -                    -   



อ ำเภอเมืองรำชบุร ี  จงัหวัดรำชบุรี

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูบัว



น.5

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารงานทั่วไป                   13,895,220

    แผนงานบริหารทั่วไป                     13,108,220

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                         787,000

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม                   20,667,680

    แผนงานการศึกษา                      8,153,640

    แผนงานสาธารณสุข                         791,240

    แผนงานสังคมสงเคราะห์                      1,290,000

    แผนงานเคหะและชุมชน                      9,162,800

    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                         480,000

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                         790,000

ด้านการเศรษฐกิจ                     2,560,000

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                 -   

    แผนงานการเกษตร                         460,000

    แผนงานการพาณิชย์                      2,100,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน                   18,587,100

    แผนงานงบกลาง                     18,587,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                   55,710,000

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ  เมืองราชบุรี  จังหวัด ราชบุรี



งบกลาง

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

งบกลาง 18,587,100                  -                            -                           18,587,100                  

    งบกลาง    18,300,000                   -                              -                            18,300,000                   

    บ าเหน็จ/บ านาญ 287,100                       -                              -                            287,100                       

รวม 18,587,100                  -                              -                            18,587,100                  

น.6

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานบรหิารงานทั่วไป

  งบ                                                งาน     งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง งาน ................ รวม

งบบุคลากร 6,933,320                   2,913,600                   - 9,846,920                   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,235,320                     - - 3,235,320                     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,698,000                     2,913,600                     - 6,611,600                     

งบด าเนินงาน 2,221,000                   996,000                      - 3,217,000                   

    ค่าตอบแทน 254,000                       119,000                       - 373,000                       

    ค่าใช้สอย 1,076,000                     600,000                       - 1,676,000                     

    ค่าวัสดุ 432,000                       240,000                       - 672,000                       

    ค่าสาธารณูปโภค 459,000                       37,000                         - 496,000                       

งบลงทุน -                            24,300                       - 24,300                       

    ค่าครุภัณฑ์ 24,300                         - 24,300                         

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - -                              

งบรายจ่ายอ่ืน - - - -                            

    รายจ่ายอื่น    - - - -                              

งบเงนิอุดหนุน 20,000                       - - 20,000                       

    เงินอุดหนุน 20,000                         - - 20,000                         

รวม 9,174,320                   3,933,900                   - 13,108,220                  

น.7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

  งบ                                                งาน     งานบรหิารงานทั่วไป งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน งาน ................ รวม

งบบุคลากร 490,000                      -                            -                           490,000                      

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 490,000                       -                              490,000                       

งบด าเนินงาน 51,000                       246,000                      -                           297,000                      

    ค่าตอบแทน 41,000                         30,000                         71,000                         

    ค่าใช้สอย 10,000                         110,000                       120,000                       

    ค่าวัสดุ -                              106,000                       106,000                       

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                              -                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                           -                            

    เงินอุดหนุน -                              -                              -                              

รวม 541,000                      246,000                      -                           787,000                      

น.8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานการศึกษา

  งบ                                                งาน     งานบรหิารงานทั่วไป งานระดับก่อนวัยเรยีนฯ งานมธัยมศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 3,409,900                   -                            -                           -                            3,409,900     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -                              -                            -                              -              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,409,900                     -                              -                            -                              3,409,900     

งบด าเนินงาน 540,000                      2,241,740                   -                           170,000                      2,951,740     

    ค่าตอบแทน 19,000                         -                              -                            -                              19,000         

    ค่าใช้สอย 261,000                       1,115,000                     -                            170,000                       1,546,000     

    ค่าวัสดุ 260,000                       1,021,340                     -                            -                              1,281,340     

    ค่าสาธารณูปโภค -                              105,400                       -                            -                              105,400       

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            -              

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                            -                              -              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                              -                            -                              -              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -              

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              -              

งบเงนิอุดหนุน -                            1,772,000                   20,000                      -                            1,792,000     

    เงินอุดหนุน -                              1,772,000                     20,000                        -                              1,792,000     

รวม 3,949,900                   4,013,740                   20,000                      170,000                      8,153,640     

น.9

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว



แผนงานสาธารณสุข

  งบ                                                งาน     งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธรณสุข งานบรกิารสาธารณสุขฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                           -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                            -                              

งบด าเนินงาน -                            791,240                      -                           791,240                      

    ค่าตอบแทน -                              -                              -                            -                              

    ค่าใช้สอย -                              791,240                       -                            791,240                       

    ค่าวัสดุ -                              -                              -                            -                              

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                            -                              

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                            -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                              -                            -                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                           -                            

    เงินอุดหนุน -                              -                            -                              

รวม -                            791,240                      -                           791,240                      

น.10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานสังคมสงเคราะห์

  งบ                                                งาน     บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมฯ งานสวัสดิการสังคมฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร 860,000                      -                            -                           860,000                      

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 860,000                       - -                            860,000                       

งบด าเนินงาน 64,000                       366,000                      -                           430,000                      

    ค่าตอบแทน 44,000                         -                              -                            44,000                         

    ค่าใช้สอย 20,000                         366,000                       -                            386,000                       

    ค่าวัสดุ -                              -                              -                            -                              

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                            -                              

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                            -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                              -                            -                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                           -                            

    เงินอุดหนุน -                              -                              -                            -                              

รวม 924,000                      366,000                      -                           1,290,000                   

น.11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานเคหะและชุมชน

  งบ                                                งาน     งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะฯ งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมลูฝอยฯ รวม

งบบุคลากร 2,298,000                   -                            240,000                    2,538,000                   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,298,000                     -                              240,000                      2,538,000                   

งบด าเนินงาน 1,087,000                   1,150,000                   2,080,000                  4,317,000                   

    ค่าตอบแทน 123,000                       -                              - 123,000                      

    ค่าใช้สอย 834,000                       100,000                       1,660,000                   2,594,000                   

    ค่าวัสดุ 130,000                       1,050,000                     420,000                      1,600,000                   

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                            -                            

งบลงทุน -                            2,307,800                   -                           2,307,800                   

    ค่าครุภัณฑ์ -                            -                            

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              2,307,800                     -                            2,307,800                   

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                            

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                           -                            

    เงินอุดหนุน -                              -                            -                            

รวม 3,385,000                   3,457,800                   2,320,000                  9,162,800                   

น.12

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

  งบ                                                งาน     งานบรหิารทั่วไปฯ งานส่งเสรมิและสนับสนุนฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                           -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                            -                              

งบด าเนินงาน -                            480,000                      -                           480,000                      

    ค่าตอบแทน -                              -                              -                            -                              

    ค่าใช้สอย -                              480,000                       -                            480,000                       

    ค่าวัสดุ -                              -                              -                            -                              

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                            -                              

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                            -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                            -                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                           -                            

    เงินอุดหนุน -                              -                              -                            -                              

รวม -                            480,000                      -                           480,000                      

น.13

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

งบบุคลากร -                            -                            -                           -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                            -                              

งบด าเนินงาน 220,000                      555,000                      -                           775,000                      

    ค่าตอบแทน -                              -                              -                            -                              

    ค่าใช้สอย 220,000                       555,000                       -                            775,000                       

    ค่าวัสดุ . -                            -                              

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                            -                              

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                            -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                            -                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            15,000                       -                           15,000                       

    เงินอุดหนุน 15,000                         -                            15,000                         

รวม 220,000                      570,000                      -                           790,000                      

น.14

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานการเกษตร

  งบ                                                งาน     งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน  าและป่าไม้ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                           -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                            -                              

งบด าเนินงาน 30,000                       250,000                      -                           280,000                      

    ค่าตอบแทน -                              -                              -                            -                              

    ค่าใช้สอย 30,000                         250,000                       -                            280,000                       

    ค่าวัสดุ -                            -                              

    ค่าสาธารณูปโภค -                              -                              -                            -                              

งบลงทุน -                            150,000                      -                           150,000                      

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                            -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000                       -                            150,000                       

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              

งบเงนิอุดหนุน 30,000                       -                            -                           30,000                       

    เงินอุดหนุน 30,000                         -                              -                            30,000                         

รวม 60,000                       400,000                      -                           460,000                      

น15

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี



แผนงานการพาณิชย์

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

งบบุคลากร -                            -                            -                           -                            

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                              -                            -                              

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                            -                              

งบด าเนินงาน 2,100,000                   -                            -                           2,100,000                   

    ค่าตอบแทน -                              -                              -                            -                              

    ค่าใช้สอย 380,000                       -                              -                            380,000                       

    ค่าวัสดุ 400,000                       -                              -                            400,000                       

    ค่าสาธารณูปโภค 1,320,000                     -                              -                            1,320,000                     

งบลงทุน -                            -                            -                           -                            

    ค่าครุภัณฑ์ -                              -                              -                            -                              

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                              -                            -                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                           -                            

    รายจ่ายอื่น    -                              -                              -                            -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                           -                            

    เงินอุดหนุน -                              -                              -                            -                              

รวม 2,100,000                   -                            -                           2,100,000                   

น.16

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 298,970.09       412,933.13       402,644.35      260,000.00 8.77          285,000.00

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 66,442.80        78,807.25         72,414.95        52,000.00 5.45          55,000.00

ภาษีปา้ย 43,493.00        58,518.00         65,499.00        35,000.00 12.50        40,000.00

408,905.89      550,258.38      540,558.30     347,000.00     8.68         380,000.00      
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 442,990.00       489,897.00       464,930.00      412,000.00        6.15          439,000.00         

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 960.00             1,400.00          1,150.00         500.00              -           500.00               

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00          4,510.00          20.00              4,000.00           -           4,000.00             

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายจราจรทางบก 800.00             12,272.00         4,100.00         5,000.00           -           5,000.00             

ค่าปรับการผิดสัญญา 222,307.00       134,964.00       1,123,052.00    10,000.00          -           10,000.00           

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 25,954.00        30,190.00         32,930.00        22,500.00          25.00        30,000.00           

ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน -                 -                  1,500.00         1,500.00           -           1,500.00             

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,290.01          1,474.40          1,998.20         1,000.00           33.33        1,500.00             

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร 6,757.00          7,978.00          16,573.00        5,000.00           -           5,000.00             

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร 1,421.00          1,500.00          1,500.00         1,500.00           -           1,500.00             

ค่าปรับอื่น ๆ 300.00             1,624.00          9,219.07         2,000.00           -           2,000.00             

703,779.01      685,809.40      1,656,972.27   465,000.00     7.00          500,000.00      
น.19

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุร ีจังหวัดราชบุร ี
ประมาณการรายรบัจรงิ

รวมหมวดภาษีอากร

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 264,187.05       401,714.12       307,453.19      250,000.00        7.41          270,000.00         

264,187.05      401,714.12      307,453.19     250,000.00     7.41         270,000.00      
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประเภทรายรับ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,482,955.00    2,610,468.00    2,195,549.00    2,200,000.00    10.00-        2,000,000.00     

2,482,955.00   2,610,468.00   2,195,549.00   2,200,000.00   10.00-       2,000,000.00    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน 226,200.00       68,000.00         -                 50,000.00          -           50,000.00           

รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 9,036.00          12,154.00         11,690.00        5,000.00           -           5,000.00             

เงินที่มีผู้อุทศิให้ -                 -                  -                 -                   -           -                    

235,236.00      80,154.00        11,690.00       55,000.00       -          55,000.00        

ประเภทรายรับ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -                 -                  4,230.00         2,000.00           33.33        3,000.00             

รายได้จากทนุอื่น ๆ -                 -                  -                 1,000.00           50.00        2,000.00             

-                -                4,230.00        3,000.00         40.00       5,000.00          

น.20

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รวมหมวดรายได้จากทุน

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 486,738.49       435,731.23       469,287.01      380,000.00 9.52          420,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,173,307.97    8,478,765.66    9,083,786.23    8,000,000.00 5.88          8,500,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 5,259,480.13    5,638,228.37    5,761,664.07    5,500,000.00 1.79          5,600,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 220,977.88       223,375.08       237,348.18      130,000.00 -           130,000.00

ภาษีสุรา 2,224,775.81    2,196,763.01    2,243,205.66    2,200,000.00 120.00-      1,000,000.00

ภาษีสรรพสามิต 3,833,131.46    4,725,255.35    5,405,861.73    3,780,000.00 33.22        5,660,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 67,095.82        124,438.35       139,165.89      70,000.00 -           70,000.00

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 108,678.53       74,390.47         69,819.73        120,000.00 -           120,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 3,962,399.00    3,927,165.00    4,935,994.00    4,000,000.00 -           4,000,000.00

ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
24,336,585.09  25,824,112.52  28,346,132.50 24,180,000.00 5.18         25,500,000.00  

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป 9,943,947.00    8,959,023.00    24,927,926.00  27,000,000.00  -           27,000,000.00   

9,943,947.00   8,959,023.00   24,927,926.00 27,000,000.00 -          27,000,000.00  
38,375,595.04  39,111,539.42  57,990,511.26 54,500,000.00 2.17         55,710,000.00  

น.21

ประมาณการรายรบัจรงิ

รวมทุกหมวด

รวมหมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป



น.22

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้ 55,710,000  บาท
แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 380,000      บาท

ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 285,000       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีบ ารุงทอ้งที่ จ านวน 55,000        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับ ประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีปา้ย จ านวน 40,000        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับ ประจ าปงีบประมาณ 2561

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต รวม 500,000      บาท

ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จ านวน 439,000       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า ประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 500             บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 4,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000          บาท

ค าชี้แจง คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จ านวน 30,000        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,500          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาด จ านวน 1,500          บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว
อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจังหวัด ราชบุรี
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ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร จ านวน 1,500          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 2,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน รวม 270,000      บาท

ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 270,000       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปงีบประมาณ 2561

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,000,000   บาท

ประเภทรายรับ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2,000,000    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปงีบประมาณ 2561

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000       บาท

ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ จ านวน 5,000          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ เงินที่มีผู้อุทศิให้ จ านวน -             บาท

ค าชี้แจง                                 -

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000         บาท

ประเภทรายรับ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 3,000          บาท

ค าชี้แจง คาดว่าจะเกิดขึ้นในปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ รายได้จากทนุอื่น ๆ จ านวน 2,000          บาท

ค าชี้แจง คาดว่าจะเกิดขึ้นในปงีบประมาณ 2561
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รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,500,000  บาท

ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 420,000       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,500,000    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จ านวน 5,600,000    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 130,000       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีสุรา จ านวน 1,000,000    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,660,000    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจ าปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 70,000        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม จ านวน 120,000       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตาม จ านวน 4,000,000    บาท

ประมวลกฏหมายที่ดิน

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับปงีบประมาณ 2561

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป รวม 27,000,000  บาท

ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 27,000,000  บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เทา่กับรายรับประจ าปงีบประมาณ 2561



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 11,489,895       10,551,985       11,555,492      12,447,620     5.04 13,108,220     

งาน บริหารทั่วไป 9,126,864.11 8,196,569.18 8,167,144.85 8,828,020 3.77 9,174,320 
งบ บุคลากร 6,661,873.00 6,302,234.00 6,495,670.00 6,643,520 4.18 6,933,320 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 3,279,971.00 3,161,520.00 3,089,520.00 3,089,520 4.51 3,235,320 

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080 3.38 532,080 
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120 7.63 45,600 

ประเภท เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120 7.63 45,600 

ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400 4.76 90,720 

ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,595,251.00 2,476,800.00 2,404,800.00 2,404,800 4.62 2,521,320 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,381,902.00 3,140,714.00 3,406,150.00 3,554,000 3.89 3,698,000 

ประเภท เงินเดือนพนกังาน 2,142,366.00 1,894,394.00 2,145,690.00 2,415,000 4.92 2,540,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 19,600.00 79,800.00 84,000.00 84,000 - 84,000 
ประเภท เงินประจ าต าแหนง่ 133,350.00 177,300.00 186,000.00 186,000 - 186,000 
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 155,400.00 160,520.00 170,340.00 189,000 5.50 200,000 
ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 14,205.00 1,900.00 - - - - 

ประเภท ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 818,409.00 751,800.00 747,120.00 632,000 1.25 640,000 

ประเภท เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 98,572.00 75,000.00 73,000.00 48,000 - 48,000 

น.25

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

อ าเภอ เมอืง จังหวัดราชบุรี 

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

งบ ด าเนินงาน 2,008,873.75 1,421,855.59 1,362,274.85 2,159,000 2.79 2,221,000 

หมวด ค่าตอบแทน 263,125.00 117,400.00 78,135.00 254,000 - 254,000 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 114,350.00 47,950.00 - 150,000 - 150,000 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - 2,000 - 2,000 
ประเภท ค่าเช่าบา้น 100,700.00 36,000.00 57,000.00 72,000 - 72,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 48,075.00 33,450.00 21,135.00 30,000 - 30,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - 100.00- - 

หมวด ค่าใช้สอย 985,267.70 601,859.47 661,332.38 914,000 15.06 1,076,000 

ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 228,981.00 159,291.15 103,778.00 184,000 6.12 196,000 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 245,394.00 140,679.00 83,122.28 230,000 - 230,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 391,809.00 207,783.00 363,774.00 350,000 30.00 500,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 119,083.70 94,106.32 110,658.10 150,000 - 150,000 

หมวด ค่าวัสดุ 370,437.00 223,399.00 241,996.00 482,000 11.57- 432,000 

ประเภท วัสดุส านักงาน 107,114.00 47,750.00 79,794.00 100,000 - 100,000 

ประเภท วัสดุงานบา้นงานครัว 11,983.00 12,847.00 14,709.00 15,000 - 15,000 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 3,000.00 2,800.00 30,000 - 30,000 

ประเภท วัสดุก่อสร้าง -              - 16,249.00 20,000 - 20,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 145,300.00 73,554.00 67,644.00 200,000 33.33- 150,000 

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,160.00 38,888.00 6,850.00 50,000 25.00- 40,000 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,880.00 47,360.00 49,950.00 60,000 14.29 70,000 

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,014.00 - 4,000.00 5,000 - 5,000 

น.26

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประเภท วัสดุอื่นๆ - - - 2,000 - 2,000 

หมวด สาธารณูปโภค 390,044.05 479,197.12 380,811.47 509,000 10.89- 459,000 

ประเภท ค่าไฟฟ้า 338,797.05 428,581.12 333,215.86 450,000 12.50- 400,000 

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ 18,762.00 18,040.00 15,115.61 24,000 - 24,000 

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ 385.00 476.00 380.00 2,000 - 2,000 

ประเภท ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 32,100.00 32,100.00 32,100.00 33,000 - 33,000 

หมวด เงนิอุดหนุน 17,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 - 20,000 

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

งบ ลงทุน 456,117.36 472,479.59 309,200.00 5,500 100- - 

หมวด ค่าครภัุณฑ์ 276,677.36 338,479.59 195,200.00 5,500 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 105,500.00 124,000.00 108,200.00 5,500 100.00- 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 93,677.36 - 27,000.00 - 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,000.00 16,000.00 60,000.00 - 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 53,500.00 198,479.59 - 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ - - - - - - 

หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 179,440.00 134,000.00 114,000.00 - - - 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 179,440.00 134,000.00 114,000.00 - - - 

งาน บรหิารงานคลัง 2,363,030.57 2,355,416.00 3,388,347.00 3,619,600 7.99 3,933,900 

งบ บุคลากร 1,826,674.87 1,844,297.00 1,994,270.00 2,791,000 4.21 2,913,600 

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,826,674.87 1,844,297.00 1,994,270.00 2,791,000 4.21 2,913,600 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,064,380.00 836,025.00 837,150.00 1,560,000 5.66 1,653,600 

น.27

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,438.87 - - 5,000 - 

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 55,500.00 61,500.00 78,000 - 78,000 

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 195,150.00 207,520.00 212,700.00 230,000 4.56 241,000 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 466,038.00 672,809.00 801,120.00 838,000 2.10 856,000 

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,668.00 72,443.00 81,800.00 80,000 5.88 85,000 

งบ ด าเนินงาน 510,055.70 491,119.00 596,377.00 828,600 16.81 996,000 

หมวด ค่าตอบแทน 5,900.00 2,400.00 1,200.00 98,600 17.14 119,000 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - 5,000 - 5,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,900.00 2,400.00 1,200.00 30,000 - 30,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - - 
ประเภท ค่าเช่าบา้น 12,000.00 23,400.00 24,250.00 63,600 24.29 84,000 

หมวด ค่าใช้สอย  403,214.00 395,874.00 526,146.00 508,000 15.33 600,000 

ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 265,264.00 169,253.00 76,929.00 128,000 41.82 220,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 113,531.00 212,286.00 431,917.00 300,000 - 300,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 24,419.00 14,335.00 17,300.00 80,000 - 80,000 

หมวด ค่าวัสดุ 97,043.00 89,184.00 66,804.00 200,000 16.67 240,000 

ประเภท วัสดุส านักงาน 68,283.00 60,824.00 34,734.00 100,000 - 100,000 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,760.00 28,360.00 22,070.00 50,000 - 50,000 

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - 10,000.00 20,000 33.33 30,000 

ประเภท วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - - - 30,000 50.00 60,000 
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หมวด สาธารณูปโภค 3,898.70 3,661.00 2,227.00 22,000 40.54 37,000 

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ 3,898.70 3,661.00 2,227.00 3,000 70.00 10,000 

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ - 7,485.72 8,975.16 10,000 16.67 12,000 

ประเภท ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม - - - 9,000 40.00 15,000 

งบ ลงทุน 26,300.00 20,000.00 797,700.00 - 100.00- 24,300 

หมวด ค่าครภัุณฑ์ 26,300.00 20,000.00 797,700.00 - 100.00- 24,300 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,400.00 - 10,700.00 - 100.00- 24,300 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,900.00 20,000.00 - - 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - 787,000.00 - - 

แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 354,596.00 550,885.00 546,500.00 1,158,000 155- 787,000 

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 186,346.00 440,366.00 468,600.00 531,000 41- 541,000 

งบ บุคลากร 183,511.00 393,080.00 438,000.00 480,000 2.04 490,000 

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 183,511.00 393,080.00 438,000.00 480,000 2.04 490,000 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 183,511.00 203,080.00 210,000.00 240,000 4.00 250,000 
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - - - - - - 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 171,000.00 205,200.00 216,000 - 216,000 
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - 19,000.00 22,800.00 24,000 - 24,000 

งบ ด าเนินงาน 2,835.00 47,286.00 30,600.00 51,000 - 51,000 

หมวด ค่าตอบแทน 2,835.00 28,800.00 30,600.00 41,000 - 41,000 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - 5,000 - 5,000 

ประเภท ค่าเช่าบา้น 2,835.00 28,800.00 30,600.00 36,000 - 36,000 
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หมวด ค่าใช้สอย - 18,486.00 - 10,000 - 10,000 
ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ - 18,486.00 - 10,000 - 10,000 

งบ ลงทุน - - - 

หมวด ค่าครภัุณฑ์ - - - 

ประเภท ครภัุณฑ์อ่ืนๆ 100,000.00 - - 

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 168,250.00 110,519.00 77,900.00 627,000 154.88- 246,000 

งบ ด าเนินงาน 68,250.00 110,519.00 77,900.00 346,000 40.65- 246,000 

หมวด ค่าตอบแทน - - - 30,000 - 30,000 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร - - - 30,000 - 30,000 

หมวด ค่าใช้สอย 50,250.00 65,660.00 38,700.00 210,000 90.91- 110,000 
ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 50,250.00 34,250.00 28,180.00 180,000 125.00- 80,000 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 31,410.00 10,520.00 30,000 - 30,000 

หมวด ค่าวัสดุ 18,000.00 44,859.00 39,200.00 106,000 - 106,000 
ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง - - - 30,000 - 30,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 18,000.00 24,659.00 9,700.00 36,000 - 36,000 
ประเภท วัสดุเคร่ืองดับเพลิง - 7,700.00 4,500.00 10,000 - 10,000 
ประเภท วัสดุอื่นๆ - 12,500.00 25,000.00 30,000 - 30,000 

งบ ลงทุน 100,000.00 - - 281,000.00 - 

หมวด ครภัุณฑ์ 100,000.00 - - 281,000.00 - 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 100,000.00 - - 281,000.00 - 

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น - - - - - 
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แผนงาน การศึกษา 5,170,087.24 5,313,679.80 6,921,448 8,133,180 0.25 8,153,640 

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,429,951.00 1,528,357.10 3,112,419.00 3,977,480 0.70- 3,949,900 

งบ บุคลากร 988,523.00 1,207,858.00 2,750,087.00 3,466,480 1.66- 3,409,900 

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 988,523.00 1,207,858.00 2,750,087.00 3,466,480 1.66- 3,409,900 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 261,960.00 367,703.00 1,487,196.00 2,193,560 2.99- 2,129,900 

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - - - - - - 

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000 - 60,000 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 618,599.00 718,069.00 1,086,955.00 1,071,500 2.59 1,100,000 

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 65,964.00 80,086.00 133,936.00 141,420 17.85- 120,000 

งบ ด าเนินงาน 324,928.00 270,859.10 319,232.00 511,000 5.37 540,000 

หมวด ค่าตอบแทน - - - 19,000 - 19,000 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - 5,000 - 5,000 

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร - - - 14,000 - 14,000 

ประเภท ค่าเช่าบา้น - - - - - 

หมวด ค่าใช้สอย 253,513.00 150,950.00 215,362.00 252,000 3.45 261,000 

ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 155,000.00 67,956.00 77,212.00 112,000 7.44 121,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 72,083.00 72,904.00 112,580.00 70,000 - 70,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26,430.00 10,090.00 25,570.00 70,000 - 70,000 
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หมวด ค่าวัสดุ 71,415.00 119,909.10 103,870.00 240,000 7.69 260,000 
ประเภท วัสดุส านักงาน 23,384.00 35,230.00 31,055.00 50,000 - 50,000 
ประเภท วัสดุงานบา้นงานครัว 18,993.00 13,654.00 19,825.00 30,000 25.00 40,000 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง - 27,662.00 11,356.00 40,000 33.33- 30,000 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,050.00 10,280.00 10,980.00 30,000 25.00 40,000 
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 1,560.00 6,154.00 15,000 - 15,000 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 11,840.00 - 15,000 - 15,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 17,988.00 19,683.10 24,500.00 50,000 - 50,000 
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000 - 10,000 
ประเภท วัสดุเกษตร - - - - 100.00 10,000 

งบ ลงทุน 116,500.00 49,640.00 43,100.00 - 100.00- - 
หมวด ค่าครภัุณฑ์ 116,500.00 49,640.00 43,100.00 - 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 55,000.00 - 6,800 - 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,000.00 - 36,300 - 100.00- - 
ประเภท ค่าบ างรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 59,500.00 49,640.00 - - 100.00- - 

งาน ระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 3,553,712.24 3,692,696.70 3,689,281.54 4,035,700 0.55- 4,013,740 

งบ ด าเนินงาน 1,589,712.24 1,511,006.70 1,764,081.54 2,115,700 5.62 2,241,740 

หมวด ค่าใช้สอย 471,887.00 511,438.00 757,423.00 901,000 19.19 1,115,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 471,887.00 511,438.00 757,423.00 901,000 19.19 1,115,000 

หมวด ค่าวัสดุ 1,079,490.96 936,890.20 930,315.28 1,109,100 8.59- 1,021,340 

ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) 1,079,490.96 936,890.20 930,315.28 1,109,100 8.59- 1,021,340 
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หมวด สาธารณูปโภค 38,334.28 62,678.50 76,343.26 105,600 0.19- 105,400 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 37,047.07 60,860.50 74,499.26 84,000 - 84,000 

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,287.21 1,284.00 1,284.00 4,000 33.33- 3,000 
ค่าน้ าประปา - 534.00 560.00 7,000 133.33- 3,000 
ค่าบริการไปรษณีย์ - - - 1,000 - 1,000 
ค่าบริการโทรคมนาคม - - - 9,600 33.33 14,400 

งบ เงนิอุดหนุน 1,778,000.00 1,823,690.00 1,792,000.00 1,920,000 8.35- 1,772,000 
หมวด เงนิอุดหนุน 1,778,000.00 1,823,690.00 1,792,000.00 1,920,000 8.35- 1,772,000 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,778,000.00 1,823,690.00 1,792,000.00 1,920,000 8.35- 1,772,000 
งบ ลงทุน 186,000.00 358,000.00 133,200.00 - - 
หมวด ค่าครภัุณฑ์ 186,000.00 86,000.00 86,000.00 - - 

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

หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - 272,000.00 47,200.00 - - 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 98,000.00 272,000.00 47,200.00 - - 

งาน ศึกษาไมก่ าหนดระดับ 186,424.00 92,626.00 99,747.00 100,000 41.18 170,000 
งบ ด าเนินงาน 186,424.00 92,626.00 99,747.00 100,000 41.18 170,000 
หมวด ค่าใช้สอย 186,424.00 92,626.00 99,747.00 100,000 41.18 170,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 186,424.00 92,626.00 99,747.00 100,000 41.18 170,000 
งาน ระดับมธัยมศึกษา - - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 

งบ เงนิอุดหนุน - - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 
หมวด เงนิอุดหนุน - - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ - - 20,000.00 20,000 - 20,000 
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แผนงาน สาธารณสุข 576,805.00 622,260.20 582,190.04 660,000 16.59 791,240 
งาน บรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอ่ืน 576,805.00 622,260.20 582,190.04 660,000 16.59 791,240 

งบ ด าเนินงาน 371,315.00 509,760.20 582,190.04 660,000 16.59 791,240 
หมวด ค่าใช้สอย 371,315.00 509,760.20 582,190.04 660,000 16.59 791,240 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 371,315.00 509,760.20 582,190.04 660,000 16.59 791,240 
งบ เงนิอุดหนุน 205,490.00 112,500.00 - - - 
หมวด เงนิอุดหนุน 205,490.00 112,500.00 - - - 

ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 205,490.00 112,500.00 - - - 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 274,777.00 229,722.00 665,512.23 1,230,000 4.65 1,290,000 
งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ - 449,100.00 499,660.00 846,000 8.44 924,000 

งบ บุคลากร - 449,100.00 465,660.00 788,000 8.37 860,000 
หมวด เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) - 449,100.00 465,660.00 788,000 8.37 860,000 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 276,180.00 288,240.00 450,000 15.09 530,000 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง - 13,500.00 18,000.00 18,000 - 18,000 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 138,000.00 145,680.00 280,000 1.41 284,000 
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - 21,420.00 13,740.00 40,000 42.86- 28,000 

งบ ด าเนินงาน - 72,000.00 34,000.00 58,000 9.38 64,000 
หมวด ค่าตอบแทน - 36,000.00 34,000.00 38,000 13.64 44,000 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - - 100.00 5,000 

ประเภท ค่าเช่าบา้น - 36,000.00 33,000.00 36,000 - 36,000 
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร - - 1,000.00 2,000 33.33 3,000 
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หมวด ค่าใช้สอย - - - 20,000 - 20,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ - - - 20,000 - 20,000 

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 274,777.00 229,722.00 165,852.23 384,000 4.92- 366,000 

งบ ด าเนินงาน 274,777.00 229,722.00 165,852.23 384,000 4.92- 366,000 

หมวด ค่าใช้สอย 274,777.00 229,722.00 165,852.23 384,000 4.92- 366,000 
ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 73,077.00 71,412.00 73,493.00 84,000 12.50 96,000 
ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 201,700.00 158,310.00 92,359.23 300,000 11.11- 270,000 

แผนงาน เคหะและชุมชน 6,123,632 7,589,109 7,381,770.27 9,280,200 1.28- 9,162,800 

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,856,706 2,176,361 2,072,737.00 3,093,900 8.60 3,385,000 

งบ บุคลากร 1,276,358 1,526,343 1,522,300.00 2,179,000 5.18 2,298,000 

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,276,358 1,526,343 1,522,300.00 2,179,000 5.18 2,298,000 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 498,060.00 577,473.00 598,740.00 1,220,000 5.65 1,293,000 
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - - - - - - 

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000 - 60,000 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 632,504.00 786,050.00 771,360.00 767,000 5.66 813,000 
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 103,794.00 120,820.00 110,200.00 132,000 - 132,000 

งบ ด าเนินงาน 580,348 571,018 550,437 885,000 18.58 1,087,000 
หมวด ค่าตอบแทน 71,800.00 8,750.00 71,000.00 103,000 16.26 123,000 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร 10,500.00 8,750.00 8,000.00 30,000 40.00 50,000 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น       

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - - - 
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ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร - - - 25,000 - 25,000 

ประเภท ค่าเช่าบา้น 61,300.00 65,700.00 63,000.00 48,000 - 48,000 

หมวด ค่าใช้สอย 482,633.00 535,003.35 458,962.00 702,000 15.83 834,000 
ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 312,046.00 277,711.00 224,217.64 452,000 22.60 584,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 3,090.00 6,468.00 9,400.00 50,000 - 50,000 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 167,497.00 250,824.35 225,344.36 200,000 - 200,000 

หมวด ค่าวัสดุ 25,915.00 27,265.00 20,475.00 80,000 38.46 130,000 
ประเภท วัสดุส านักงาน 14,145.00 19,515.00 18,905.00 40,000 - 40,000 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,770.00 7,750.00 1,570.00 40,000 - 40,000 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 
งบ ลงทุน - 79,000.00 - 29,900 100.00- - 
หมวด ค่าครภัุณฑ์ - 79,000.00 - 29,900 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน - 79,000.00 - - 100.00- - 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 23,000.00 - 29,900 100.00- - 

งาน ไฟฟ้าถนน 3,196,768.47 3,701,220.94 3,446,918.27 3,966,300 14.71- 3,457,800 

งบ ด าเนินงาน 1,207,643.80 1,091,660.50 966,452.68 1,106,000 3.83 1,150,000 

หมวด ค่าใช้สอย 84,000.00 99,600.00 35,400.00 100,000 - 100,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 84,000.00 99,600.00 35,400.00 100,000 - 100,000 

หมวด ค่าวัสดุ 1,123,643.80 992,060.50 931,052.68 1,006,000 4.19 1,050,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 506,386.80 440,604.00 454,997.68 406,000 9.78 450,000 

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 209,974.00 230,301.00 182,339.00 250,000 - 250,000 
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ประเภท วัสดุก่อสร้าง 139,383.00 82,055.50 129,916.00 150,000 - 150,000 

ประเภท วัสดุอื่น 267,900.00 239,100.00 163,800.00 200,000 - 200,000 

งบ เงนิอุดหนุน 138,124.67 77,052.34 117,297.62 - - 

หมวด เงนิอุดหนุน 138,124.67 77,052.34 117,297.62 - - 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 138,124.67 77,052.34 117,297.62 - - 

งบ ลงทุน 1,851,000 2,532,508 2,363,168 2,619,000 13.48- 2,307,800 

หมวด ค่าครภัุณฑ์ 22,000.00 - - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - - 16,371.00 - - 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ - - 107,500.00 - - 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น - 32,000.00      - - 
ประเภท คอมพิวเตอร์ 22,000.00 - - - 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 81,000.00 - - 

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - 52,500.00 - - 

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร - - 100,000.00 - - 

ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน - - - 6,300 - 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,829,000.00 2,532,508.10 2,363,167.97 2,619,000 13.48- 2,307,800 

ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 100,000.00 - 100.00- - 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,555,000.00 1,701,508.10 1,567,367.97 2,246,000 21.42- 1,849,800 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - 731,000.00 795,800.00 373,000 18.56 458,000 

ประเภท ติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 274,000.00 - - - - - 
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งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,070,157.20 1,711,526.80 1,862,115.00 2,220,000 4.31 2,320,000 

งบ บุคลากร - - 190,000.00 240,000 - 240,000 

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) - - 190,000.00 240,000 - 240,000 

ประเภท ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง -              -              171,000.00    216,000 - 216,000 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง -              -              19,000.00      24,000 - 24,000 

งบ ด าเนินงาน 1,070,157.20 1,711,526.80 1,672,115.00 1,980,000 4.81 2,080,000 

หมวด ค่าใช้สอย 695,221.20 1,397,832.00 1,416,735.00 1,530,000 6.13 1,630,000 

ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 612,351.20 1,339,992.00 1,302,480.00 1,350,000 8.78 1,480,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ - 4,950.00 29,935.00 30,000 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 82,870.00 52,890.00 84,320.00 150,000 - 150,000 

หมวด ค่าวัสดุ 374,936.00 313,694.80 255,380.00 450,000 - 450,000 
ประเภท วัสดุงานบา้นงานครัว 60,000.00 30,000.00 - 30,000 - 30,000 
ประเภท วัสดุยานพาหนะ 56,600.00 79,880.00 28,010.00 50,000 - 50,000 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,712.00 194,038.80 213,310.00 350,000 - 350,000 
ประเภท วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,624.00 9,776.00 14,060.00 20,000 - 20,000 

แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,350,860.50 750,174.00    861,145.00   500,000      4.17- 480,000      
งาน บรหิารทั่วไป -              -              341,000       -            -            

งบ ลงทุน -              -              341,000       -            -            

หมวด ค่าครภัุณฑ์ 199,600        199,600        -              -            -            

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 199,600         199,600         -               -            -            
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หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -              -              341,000.00   -            -            

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - 341,000.00 - - 

งาน ส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,350,860.50 750,174.00 520,145.00 500,000 4.17- 480,000 

งบ ด าเนินงาน 775,860.50 450,174.00 520,145.00 500,000 4.17- 480,000 

หมวด ค่าใช้สอย 775,860.50 450,174.00 520,145.00 500,000 4.17- 480,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 775,860.50 450,174.00 520,145.00 500,000 4.17- 480,000 

งบ ลงทุน 575,000.00 300,000.00 - - - 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 380,000.00 300,000.00 - - - 

ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 380,000.00 300,000.00 - - - 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,082,568.95 967,962.61 646,657.40 850,000 7.59- 790,000 

งาน กีฬาและนันทนาการ 669,171.00 585,370.00 373,862.40 220,000 - 220,000 

งบ ด าเนินงาน 474,171.00 325,370.00 174,262.40 220,000 - 220,000 

หมวด ค่าใช้สอย 376,480.00 227,910.00 174,262.40 220,000 - 220,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 376,480.00 227,910.00 174,262.40 220,000 - 220,000 

หมวด ค่าวัสดุ 97,691.00 97,460.00 - - - 

ประเภท วัสดุกีฬา 97,691.00 97,460.00 - - - 

งบ เงนิอุดหนุน - - 

หมวด เงนิอุดหนุน 35,000.00 - - - - 

ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 35,000.00 - - - 
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งบ ลงทุน 195,000.00 260,000.00 199,600.00 - - 

หมวด ค่าครภัุณฑ์ 195,000.00 260,000.00 199,600.00 - - 

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 195,000.00 260,000.00 199,600.00 - - 

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 413,397.95 382,592.61 272,795.00 630,000 10.53- 570,000 

งบ ด าเนินงาน 403,397.95 376,717.90 257,795.00 615,000 10.81- 555,000 

หมวด ค่าใช้สอย 403,397.95 376,717.90 257,795.00 615,000 10.81- 555,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 403,397.95 376,717.90 257,795.00 615,000 10.81- 555,000 

งบ เงนิอุดหนุน 10,000.00 5,874.71 15,000.00 15,000 - 15,000 

หมวด เงนิอุดหนุน 10,000.00 5,874.71 15,000.00 15,000 - 15,000 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 5,874.71 15,000.00 15,000 - 15,000 

แผนงาน การเกษตร 201,410.00 205,300.00 80,300.00 270,000 37.21 430,000 

งาน ส่งเสรมิการเกษตร 1,441,603.85 - - - 100.00 30,000 

งบ ด าเนินการ - - - - 100.00 30,000 

หมวด ค่าใช้สอย - - - - 100.00 30,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ - - - - 100.00 30,000 

งบ เงนิอุดหนุน - - - - 100.00 30,000 

หมวด เงนิอุดหนุน - - - - 100.00 30,000 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ - - - - 100.00 30,000 
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งาน อนุรกัษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 201,410.00 205,300.00 80,300.00 270,000 32.50 400,000 

งบ ด าเนินการ 1,910.00 12,400.00 34,400.00 120,000 52.00 250,000 
หมวด ค่าใช้สอย - - - 80,000 68.00 250,000 

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ - - - 80,000 68.00 250,000 

หมวด วัสดุ 1,910.00 12,400.00 34,400.00 40,000 - 
ประเภท วัสดุเกษตร 1,910.00 12,400.00 34,400.00 40,000 - 

งบ ลงทุน 199,500.00 192,900.00 45,900.00 150,000 - 150,000 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 199,500.00 192,900.00 45,900.00 150,000 - 150,000 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 199,500.00 192,900.00 45,900.00 150,000 - 150,000 
แผนงาน การพาณิชย์ 3,397,017.01 2,771,726.85 2,205,949.19 3,076,000 46.48- 2,100,000 
งาน กิจการประปา 3,397,017.01 2,771,726.85 2,205,949.19 3,076,000 46.48- 2,100,000 

งบ ด าเนินการ 2,738,142.24 2,653,726.85 1,421,699.19 3,076,000 46.48- 2,100,000 
หมวด ค่าใช้สอย 317,383.30 281,678.00 264,140.00 356,000 6.32 380,000 

ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 149,395.00 148,000.00 156,000.00 156,000 13.33 180,000 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 167,988.30 133,678.00 108,140.00 200,000 - 200,000 

หมวด ค่าวัสดุ 363,265.00 391,459.50 381,990.00 400,000 - 400,000 

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 363,265.00 391,459.50 381,990.00 400,000 - 400,000 

หมวด ค่าสาธารณูปโภค 2,057,493.94 1,980,589.35 775,569.19 2,320,000 75.76- 1,320,000 

ประเภท ค่าไฟฟ้า 753,133.98 778,855.23 625,418.23 820,000 - 820,000 

ประเภท ค่าน้ าประปา 1,304,359.96 1,201,734.12 150,150.96 1,500,000 200.00- 500,000 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

งบ ลงทุน 658,874.77 118,000.00 784,250.00 - - 

หมวด ค่าครภัุณฑ์ - - - - - 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - - 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 658,874.77 118,000.00 784,250.00 - - 
ประเภท ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ฯ 200,000.00 - 255,000.00 - - 

ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 458,874.77 118,000.00 482,450.00 - - 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - 46,800.00 - - 

แผนงาน งบกลาง 1,006,758.81 964,899.80 15,347,750.58 17,295,000 6.95 18,587,100 

งาน งบกลาง 1,006,758.81 964,899.80 15,347,750.58 17,295,000 6.95 18,587,100 

งบ งบกลาง 1,006,758.81 964,899.80 15,347,750.58 17,295,000 6.95 18,587,100 

หมวด งบกลาง 766,758.81 709,899.80 15,077,750.58 17,020,000 6.99 18,300,000 
ประเภท เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 143,043.00 181,373.00 213,688.00 250,000 3.85 260,000 
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - 11,522,600.00 13,000,000 7.14 14,000,000 
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - 2,725,600.00 3,000,000 9.09 3,300,000 
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 87,000.00 84,500.00 78,000.00 90,000 - 90,000 
ประเภท ส ารองจ่าย 236,715.81 66,926.80 127,862.58 300,000 - 300,000 
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000.00 377,100.00 410,000.00 380,000 8.57- 350,000 

หมวด บ าเหน็จ/บ านาญ 240,000.00 255,000.00 270,000.00 275,000 4.21 287,100 

ประเภท เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 240,000.00 255,000.00 270,000.00 275,000 4.21 287,100 

(กบท.)
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ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้ รวม 55,710,000 บาท

แผนงาน บรหิารงานทั่วไป รวม 13,108,220 บาท

งาน บรหิารทั่วไป (ส านักงานปลัดฯ) รวม 9,174,320   บาท

งบ บุคลากร รวม 6,933,320   บาท

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,235,320   บาท

ประเภท เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080     บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน ใหแ้ก่

 - นายกฯ จ านวน 21,120 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จ านวน 2 ทา่น ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน

ประเภท เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือน ใหแ้ก่

 - นายกฯ จ านวน 1,900 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จ านวน 2 ทา่น ๆ ละ 950 บาท/เดือน

ประเภท เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแ้ก่

 - นายกฯ จ านวน 1,900 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จ านวน 2 ทา่น ๆ ละ 950 บาท/เดือน

ประเภท เงนิค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 90,720       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือน ใหแ้ก่ เลขานุการนายกฯ จ านวน 7,560 บาท/เดือน

ประเภท เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 2,521,320   บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่

 - ประธานสภาฯ จ านวน 11,610 บาท/เดือน

 - รองประธานสภาฯ จ านวน 9,500 บาท/เดือน

 - เลขานุการสภาฯ จ านวน 7,560 บาท/เดือน

 - สมาชิกสภาฯ จ านวน 24 ทา่น ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป

จากจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ประจ าปีงบประมาณ  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,698,000   บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 2,540,000   บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดฯ รองปลัดฯ หวัหน้าส านักงานปลัดฯ 

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จนท.วิเคราะหฯ์ จพง.ธุรการ เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต. ระดับ 8 ที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับ

ตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 200,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 640,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป

จ านวน 4 อัตรา เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแ้ก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน จ านวน 2,221,000   บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 254,000     บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 150,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก พนักงานส่วนต าบล 

คณะกรรมการเลือกต้ัง 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

ที่มาปฏิบติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราว

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น

ของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นฯ
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ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบตุรพนักงานส่วนทอ้งถิ่นฯ

หมวด ค่าใช้สอย รวม 1,076,000   บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 196,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็

1) รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  ค่าเช่าที่ดิน

เปน็เงิน 100,000      บาท

2) ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบติังานทั่วไป จ านวน 1 คน

 เปน็เวลา 12 เดือน  เปน็เงิน 96,000       บาท

ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ จ านวน 230,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็

1) ค่ารับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั เช่น เปน็เงิน 30,000       บาท

ผู้มาตรวจเย่ียมผู้มาร่วมประชุม

2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เปน็เงิน 200,000      บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 156 ล าดับที่ 8  )

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 500,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามรายการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ดังนี้

1) คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เปน็เงิน 100,000      บาท

เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ คาเชาที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ ส าหรับผู้บริหาร 

พนักงานฯ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น ฯ

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น เปน็เงิน 350,000      บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 ล าดับที่ 4 )
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3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ เปน็เงิน 20,000       บาท

ด าเนินงานและการใหบ้ริการ ของอบต.คูบวั ประจ าป ี2562 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจความพึงพอใจในการบริการ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 154 ล าดับที่ 1 )

4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้แก่พนักงาน เปน็เงิน 30,000       บาท

ส่วนทอ้งถิ่นและลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใหม้ีความรู้ เข้าใจในหน้าที่  

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 157 ล าดับที่ 9)

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัด อบต.คูบวั 

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 ล าดับที่ 13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 432,000     บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงานที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของส านักงานปลัดฯ

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครวั จ านวน 15,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุงานบา้นงานครัวที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏิบติังานดูแลอาคารสถานที่

ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จ านวน 20,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏิบติังาน

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของส านักงานปลัดฯ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หวัเทยีน ฯลฯ 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะส่วนกลาง เคร่ืองมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานปลัดฯ รวมถึงยานพาหนะและเคร่ืองมือที่ยืมมาใช้ในราชการของส านักงานปลัดฯ

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ปา้ยประชาสัมพันธ์ เมมโมร่ีการ์ด แถบบนัทกึเสียง

หรือภาพ (ซีดี) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000        บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏิบติังานของส านักงานปลัดฯ

 ประเภท วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 2,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏิบติังานของส านักงานปลัดฯ

หมวด สาธารณูปโภค รวม 459,000     บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000     บาท

เพื่อเปน็ค่ากระแสไฟฟ้าส านักงาน หอกระจายข่าวภายในหมู่บา้นทกุหมู่ กล้องวงจรปดิที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของ อบต.คูบวั

ประเภท ค่าบรกิารโทรศัพท์ จ านวน 24,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าบริการโทรศัพทส์ านักงาน และค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 1 เลขหมาย

ประเภท ค่าบรกิารไปรษณีย์ จ านวน 2,000        บาท

เพื่อเปน็ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 33,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

งบ เงนิอุดหนุน รวม 20,000       บาท

หมวด เงนิอุดหนุน รวม 20,000       บาท

ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางส าหรับเปน็ศูนย์ปฏิบติัการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรีุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 หน้า 39 ล าดับที่ 1 )
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งาน บรหิารงานคลัง (กองคลัง) รวม 3,933,900   บาท

งบ บุคลากร รวม 2,913,600   บาท

หมวด เงนิเดือนฝ่ายประจ า รวม 2,913,600   บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 1,653,600   บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง หนฝ.การเงินฯ , หนฝ.พัสดุฯ,

จพง.พัสดุ, หนฝ.พัสดุฯ, จพง.พัสดุ, จพง.จัดเก็บฯ, จพง.การเงินฯ เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 241,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง จนท.การเงินและบญัชี เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 856,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผช.จนท.จัดเก็บ,ผช..จนท.ธุรการ

 และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 5 อัตรา เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 85,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแ้ก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน รวม 996,000     บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 119,000     บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ที่มาปฏิบติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราว

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบตุรพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ฯ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานพนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธ์ิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น

ของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นฯ
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หมวด ค่าใช้สอย รวม 600,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 220,000     บาท

1) รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เปน็เงิน 40,000       บาท

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  

2) เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบติังานในส านักงาน เปน็เงิน 180,000      บาท

จ านวน 2 คน เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 300,000     บาท

1) เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษี เปน็เงิน 200,000      บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2550 

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 ล าดับที่ 5 )

2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  เปน็เงิน 100,000      บาท

 ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีนต่างๆ 

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง อบต.คูบวั

เพื่อใหใ้ช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 ล าดับที่ 13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 240,000     บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ ปา้ย สติกเกอร์ ไวนิล เปน็ต้น

ประเภท วัสดุน้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะในความรับผิดชอบกองคลัง เช่น 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง เปน็ต้น
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หมวด สาธารณูปโภค รวม 37,000       บาท

ประเภท ค่าบรกิารไปรษณีย์ จ านวน 10,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท ค่าโทรศัพท์ จ านวน 12,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าโทรศัพท ์เคล่ือนที่ที่ใช้ในส านักงาน

ประเภท ค่าบรกิารสื่อสารโทรคมนาคม จ านวน 15,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าการใช้งานเกี่ยวกับงานระบบอินเทอร์เน็ต

งบ ลงทุน รวม 24,300       บาท

หมวด ค่าครภัุณฑ์ รวม 24,300       บาท

ประเภท ครภัุณฑ์ส านักงาน จ านวน 24,300       บาท

1. เก้าอื้ส านักงานเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เปน็เงิน 8,000         บาท

มีล้อเล่ือน โซ๊ค พนักพิง ที่พักแขน(ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาทอ้งถิ่น) 

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 ล าดับที่ 32 หน้า 22

2. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (4ฟุต) จ านวน 2 ตัว เปน็เงิน 10,800       บาท

ตัวละ 5,400 บาท (ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาทอ้งถิ่น)  

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 ล าดับที่ 33 หน้า 23

3. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 5,500         บาท

(ตามบญัชีราคาครุภัณฑ์มาตรฐาน)

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 ล าดับที่ 34 หน้า 24

แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน รวม 787,000     บาท

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน (ส านักงานปลัด) รวม 541,000     บาท

งบ บุคลากร รวม 490,000     บาท

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 490,000     บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 250,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ  เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา (คนงานขับรถบรรทกุน้ า 

คนงานประจ ารถบรรทกุน้ า) เปน็เวลา 12 เดือน
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ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างทั่วไป

ที่มีสิทธ์ิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

งบ ด าเนินงาน รวม 51,000       บาท

หมวด ค่าตอบแทน จ านวน 41,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนักงาน

พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราว

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธ์ิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น

ของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นฯ

หมวด ค่าใช้สอย รวม 10,000       บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 10,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม

การลงทะเบยีนต่างๆ ฯลฯส าหรับพนักงาน พนักงานจ้าง ที่มีสิทธ์ิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นฯ

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย (ส านักงานปลัดฯ) รวม 246,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 246,000     บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 30,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าตอบแทนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบติังานตามค าส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบล

คูบวั ในด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปฏิบติัตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2553
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หมวด ค่าใช้สอย รวม 110,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 80,000       บาท

1) คาใชจายในการด าเนินโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง เปน็เงิน 50,000       บาท

เทศกาลส าคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัหน้าที่ประจ าจุดบริการ ค่าปา้ยรณรงค์

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1634 ลงวันที่  22 กันยายน 2557

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่  9 มีนาคม 2561

(ตามแผนพัฒนาส่ี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 137 ล าดับที่ 5 )

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมใหค้วามรู้ในการปอ้งกันชีวิตและ เปน็เงิน 30,000       บาท

ทรัพย์สินแก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 137 ล าดับที่ 6 )

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000       บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 ล าดับที่ 13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 106,000     บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์บรรทกุน้ า เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 

น้ ามันเบรก หวัเทยีน ฯลฯ 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 36,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทกุน้ า จ านวน 1 คัน

ประเภท วัสดุเครือ่งดับเพลิง จ านวน 10,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเติมสารเคมีถังดับเพลิงไว้ใช้ยามจ าเปน็

ประเภท วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 30,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสายยางและอุปกรณ์อื่นที่จ าเปน็เพื่อใช้กับรถบรรทกุน้ า

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกนัฯ เพือ่ให้ใช้งานได้ตามปกติ
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แผนงาน การศึกษา รวม 8,153,640   บาท

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม 3,949,900   บาท

งบ บุคลากร รวม 3,409,900   บาท

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,409,900   บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 2,129,900   บาท

1) เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เปน็เงิน 1,109,900   บาท

 กองการศึกษา หวัหน้าฝ่ายฯและนักวิชาการศึกษา เปน็เวลา 12 เดือน 

2) เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานครู ฯ 4 อัตรา เปน็เวลา 12 เดือน เปน็เงิน 1,020,000   บาท

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,100,000   บาท

1) เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เปน็เงิน 807,000      บาท

1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา คนงานทั่วไป 3 อัตรา เปน็เวลา 12 เดือน 

2) เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู เปน็เงิน 293,000      บาท

ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา

ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 540,000     บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 19,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนักงานฯลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

ที่มาปฏิบติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราว

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 14,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบตุรพนักงานส่วนทอ้งถิ่นฯ

หมวด ค่าใช้สอย รวม 261,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 121,000     บาท

1) รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เปน็เงิน 25,000       บาท

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ 

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชพีชั่วคราว ให้แก ่พนักงานจา้งทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
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2) ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบติังาน ของกองการศึกษาฯ เปน็เงิน 96,000       บาท

จ านวน 1 คนเปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 70,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีนต่าง ๆ 

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษาฯ อบต.คูบวั 

เพื่อใหใ้ช้งานได้ตามปกติ  (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 ล าดับที่ 13 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 260,000     บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครวั จ านวน 40,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ

ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ ามันทาไม้ ปนู ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ 

ประเภท วัสดุไฟฟ้า จ านวน 15,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ ฯลฯ 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กองการศึกษาฯ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรค หวัเทยีน ฯลฯ

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ปา้ยประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ ฯลฯ

ประเภท วัสดุเกษตร จ านวน 10,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดวัสดุเกษตรเช่น ปุ๋ย ต้นไม้ เปน็ต้น
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งาน ระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม 4,013,740   บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 2,241,740   บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 1,115,000   บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 1,115,000   บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เปน็เงิน 950,000      บาท

ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ส่ือการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.คูบวัจ านวน 3 แหง่ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2551

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 165/142 ล าดับที่ 2/3 )

2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เปน็เงิน 50,000       บาท

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 142 ล าดับที่ 2 )

3) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนศูนย์ เปน็เงิน 15,000       บาท

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบวั โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดแสดงผลงาน

และจัดซุ้มกิจกรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้า 32 ดับที่ 1 )

4) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแหง่ชาติ  เปน็เงิน 100,000      บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

ค่าเช่าเต๊นท ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 145 ล าดับที่ 9  )
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หมวด ค่าวัสดุ รวม 1,021,340   บาท

ประเภท ค่าอาหารเสรมิ(นม) จ านวน 1,021,340   บาท

เพื่อเปนคาจัดหาอาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ที่อยู่ในพื้นที่ต าบลคูบวั จ านวน 4 โรงเรียน

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 142 ล าดับที่ 1 )

หมวด สาธารณูปโภค รวม 105,400     บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 84,000       บาท

เพื่อเปน็ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

ประเภท ค่าบรกิารโทรศัพท์ จ านวน 3,000        บาท

เพื่อเปน็ค่าบริการโทรศัพทข์องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

ประเภท ค่าน้ าประปา จ านวน 3,000        บาท

เพื่อเปน็ค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

ประเภท ค่าบรกิารไปรษณีย์ จ านวน 1,000        บาท

เพื่อเปน็ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 14,400       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

งบ เงนิอุดหนุน รวม 1,772,000   บาท

หมวด เงนิอุดหนุน รวม 1,772,000   บาท

ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,772,000   บาท

1) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในพื้นที่ต าบลคูบวั เปน็เงิน 1,652,000   บาท

จ านวน 4 โรง เปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปทีี่ 6  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที่ 1 )

2) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ เปน็เงิน 20,000       บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที่ 3 )

3) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดบา้นโพธ์ิ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ เปน็เงิน 20,000       บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที่ 3 )
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4) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบวั ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ เปน็เงิน 20,000       บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที่ 3 )

5) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ เปน็เงิน 20,000       บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ล าดับที่ 3 )

6) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปน็เงิน 15,758       บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที่ 5 )

7) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดบา้นโพธ์ิ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปน็เงิน 4,121         บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที่ 5 )

8) เพือ่อดุหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตามโครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน เปน็เงิน 3,394         บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที่ 5 )

9) เพือ่อดุหนุนโรงเรียนวัดหนามพงุดอ ตามโครงการส่งเสริมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน เปน็เงิน 16,727       บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที่ 5 )

งาน ระดับมธัยมศึกษา รวม 20,000       บาท

งบ เงนิอุดหนุน รวม 20,000       บาท

หมวด เงนิอุดหนุน รวม 20,000       บาท

ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000       บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนแคทรายวิทยา ตามโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ล าดับที่ 4 )
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งาน ศึกษาไมก่ าหนดระดับ (กองการศึกษาฯ) รวม 170,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 170,000     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 170,000     บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 170,000     บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่ม เปน็เงิน 120,000      บาท

ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 144 ล าดับที่ 8 )

2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เปน็เงิน 50,000       บาท

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 หน้าที่ 38 ล าดับที่ 1)

แผนงาน สาธารณสุข รวม 791,240     บาท

งาน บรกิารสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ รวม 791,240     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 791,240     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 791,240     บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 791,240     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามรายการและค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เปน็เงิน 15,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนขั/แมว ตัวละ 6 บาทต่อป ีปลีะ 2 คร้ัง ภายในเดือน

ธันวาคม และ เดือนมิถุนายน และบนัทกึข้อมูลบนระบบ/แผ่น CD

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น ฯ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 134 ล าดับที่ 2 )
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2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้ เปน็เงิน 45,000       บาท

(สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกนัโรคและอปุกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 134 ล าดับที่ 2 )

3) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เปน็เงิน 151,240      บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 134 ล าดับที่ 2 )

4) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน เปน็เงิน 200,000      บาท

ด้านสาธารณสุขต าบลคูบวั โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า134 ล าดับที่ 1 )

5) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เปน็เงิน 380,000      บาท

ของ อบต.คูบวั ประจ าป ี2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท  0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 135 ล าดับที่ 4 )

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ รวม 1,290,000   บาท

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (ส านักงานปลัด) รวม 924,000     บาท

งบ บุคลากร รวม 860,000     บาท

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 860,000     บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 530,000     บาท

เปน็เวลา 12 เดือน 

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ นักพัฒนาชุมชน 

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
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ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 284,000     บาท

ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 28,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 64,000       บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 44,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ ที่มาปฏิบติัราชการนอกเวลาราชการ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น

ของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น ฯ

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 3,000        บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบตุรฯ

หมวด ค่าใช้สอย รวม 20,000       บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 20,000       บาท

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 366,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 366,000     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 366,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 96,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

/ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 1 คน เปน็เวลา 12 เดือน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบยีน เปน็ต้น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกิจ ต าแหนง่ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน,ผช.จพง.ธุรการ เปน็เวลา 12 เดือน

เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชพีชั่วคราว ให้แก ่พนักงานจา้งทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
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ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 270,000     บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ เปน็เงิน 30,000       บาท

ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใหค้วามรู้

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ล าดับที่ 1 )

2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบวั เปน็เงิน 150,000      บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า130 ล าดับที่ 6)

3) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัยใหก้ับประชาชน เปน็เงิน 90,000       บาท

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ในการซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ ในพื้นที่

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า  131 ล าดับที่ 8 )

แผนงาน เคหะและชุมชน รวม 9,162,800     บาท

งาน บรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) รวม 3,385,000     บาท

งบ บุคลากร รวม 2,298,000     บาท

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,298,000     บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 1,293,000   บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง,หวัหน้าฝ่ายฯ ,  

นายช่างโยธา 2 อัตรา  เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 813,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ต าแหน่ง ผช.ช่างโยธา,ผช.ช่างเขียนแบบ , ผช.จนท.ธุรการ,

พนักงานขับรถบรรทกุขนาดเบา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา เปน็เวลา 12 เดือน

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ส าหรับพนกังานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกีย่วข้อง
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ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกีย่วข้อง

งบ ด าเนินงาน รวม 1,087,000   บาท

หมวด ค่าตอบแทน รวม 123,000     บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการของ อบต.คูบวั

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบตุรพนักงานฯ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000       บาท

เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น

ของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น ฯ

หมวด ค่าใช้สอย รวม 834,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 584,000     บาท

1) รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เปน็เงิน 200,000      บาท

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

2) ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบติังาน ของกองช่าง เปน็เงิน 384,000      บาท

จ านวน 4  คน เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม

ในการลงทะเบยีนต่าง ๆ 

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง อบต.คูบวั

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวด ค่าวัสดุ รวม 130,000     บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
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ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกองช่าง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หวัเทยีน ฯลฯ 

งาน ไฟฟ้าถนน (กองช่าง) รวม 3,457,800   บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 1,150,000   บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 100,000     บาท

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง เช่น ฝาทอ่ระบายน้ า เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 115 ล าดับที่ 64 )

หมวด ค่าวัสดุ รวม 1,050,000   บาท

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 450,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองมือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กองช่าง รวมถึงเคร่ืองจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ มาเพื่อใช้ในการปฏิบติัราชการ

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 250,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จ านวน 150,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ ามันทาไม้ ปนู ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุอ่ืน จ านวน 200,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาลูกรัง หนิคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุดเสียหาย ส่ิงสาธารณประโยชน์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 96 ล าดับที่ 32 )
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งบ ลงทุน รวม 2,307,800   บาท

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จ านวน 2,307,800   บาท

ประเภท ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1,849,800   บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ดังนี้

1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนนเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ 3 เชื่อมต่อต าบลบา้นไร่ 

เปน็เงิน 200,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.49593 E 99.83562 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.49578 E 99.83632

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 จากจุดส้ินสุดเดิม 

เชื่อมต่อต าบลบา้นไร่   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537  ส่วนที่ 3 มาตรา 67 อ านาจที่ต้องท า (1). จัดใหม้ี

และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 79 ล าดับที่ 3

2) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 4 เปน็เงิน 240,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.492323 E 99.838537 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.492975 E 99.838365

เพื่อก่อสร้างรางระบาย คสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (3) . ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564  แก้ไข,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 37

3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 เปน็เงิน 110,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.478855 E 99.833709 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.478981 E 99.834058

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นสายเลียบคลองชลจากศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 

ไปทางศาลปู่หมื่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 67 อ านาจที่ต้องท า (1). จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 แก้ไข,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 7
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4) ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 เปน็เงิน 220,000      บาท

จากบา้นผู้พันสมวงษ์ ไปทางคลองราชินี

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.481921 E 99.827725 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.481361 E 99.828249

เพื่อวางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 ขนาดทอ่ Ø 0.80 เมตร พร้อมบอ่พักน้ าขนาด 

1.20 เมตร x 1.20 เมตร จ านวน 8 บอ่ ยาวรวม 86 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบวั ก าหนด  

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (3) . ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 102 ล าดับที่ 42

5) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 9 เปน็เงิน 225,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.487182 E 99.808332 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.492975 E 99.838365

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 9 จากทางบา้นนางจ้ า สวัสดี ไปทางบา้น

นางประภา  ศรีนวล ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ยาวรวม 75 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.35 -0.50เมตร 

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (3) . ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 แก้ไข,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 50

6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 10 เปน็เงิน 93,600       บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.48464 E 99.81186 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.40443 E 99.81217

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 10 จากบา้นนายถวิล แสงใส  ถึงบา้น

นางสุชาลี  สุขเกษม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 67 อ านาจที่ต้องท า (1). จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 85 ล าดับที่ 12
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7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 10 เปน็เงิน 31,200       บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.48398 E 99.81175 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.48368 E 99.81690

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 10 บริเวณบา้นนางบงัอร  ทบัประเสริฐ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 67 อ านาจที่ต้องท า (1). จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 85 ล าดับที่ 13

8) ก่อสร้างปกัเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 11 เปน็เงิน 220,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.482546 E 99.813267 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.482956 E 99.811251

เพื่อก่อสร้างปกัเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายและโคมส่องสว่างถนนภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 11 จากริมคลอง

ชลประทานข้างวงเวียน ไปทางบา้นนางอุไร  บวัไสว ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวัก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (2) . ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 123 ล าดับที่ 80

9) ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 13 เปน็เงิน 200,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.46935 E 99.82030 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.47244 E 99.82382

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 13 ขนาดทอ่ Ø 0.80 เมตร จ านวน 6 จุด 

พร้อมบอ่พักน้ าขนาด 1.20 เมตร x 1.20 เมตรจ านวน 1 บอ่ ยาวรวม 71 เมตร ตามแบบแปลนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ก าหนด  

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (3) . ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 89 ล าดับที่ 20 หน้าที่ 111 ล าดับที่ 58
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10) ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 14 เปน็เงิน 90,000       บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.45188 E 99.81778 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.45131 E 99.81776

เพื่อวางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 14 ขนาดทอ่ Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พักน้ า 

ขนาด 0.80 เมตร x 0.80 เมตร จ านวน 6 บอ่ ยาวรวม 55 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคูบวั ก าหนด 

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (3) . ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 แก้ไข,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 1

11) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 15 เปน็เงิน 220,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.462706 E 99.817283 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.461831 E 99.817463

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 15 จากบา้นนายสวิง ไปทาง บา้น นางกลม  ฝอยทอง

ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ยาวรวม 74 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบวัก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 68 อ านาจที่อาจท า (3) . ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 115 ล าดับที่ 62

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จ านวน 458,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่ารักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ตามโครงการ ดังนี้

1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 เปน็เงิน 200,000 บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.495433 E 99.824113 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.496628 E 99.823473

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตบริเวณบา้นทุ่งนา ไปทางบา้นนายมนตรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวัก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 67 อ านาจที่ต้องท า (1). จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564  แก้ไข,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 4
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2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 12 เปน็เงิน 258,000      บาท

จุดก่อสร้างที่พิกัด N 13.471156 E 99.830688 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.490161 E 99.830993

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 12 บริเวณจุดส้ินสุดเดิม ไปทางประปา 

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ก าหนด

 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537

 - ส่วนที่ 3 มาตรา 67 อ านาจที่ต้องท า (1). จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก

 - ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 89 ล าดับที่ 20

งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (ส านักงานปลัดฯ) รวม 2,320,000   บาท

งบ บุคลากร รวม 240,000     บาท

หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000     บาท

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทกุขยะ และ

คนงานทั่วไป เปน็เวลา 12 เดือน

ประเภท เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 2,080,000   บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 1,660,000   บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 1,480,000   บาท

1) เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับคนขับรถบรรทกุขยะ 1 คน เปน็เงิน 580,000      บาท

และคนงานประจ ารถบรรทกุขยะ 4 คน

2) เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย เปน็เงิน 900,000      บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหมู่บา้นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังขยะ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า149 ล าดับที่ 4 )

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจ้างที่มีสิทธ์ิได้รับตามระเบยีบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกีย่วข้อง
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ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทกุขยะของ อบต.คูบวั เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวด ค่าวัสดุ รวม 420,000     บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะ จ านวน 50,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถบรรทกุขยะเช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 

น้ ามันเบรก หวัเทยีน ฯลฯ 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 350,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทกุขยะ จ านวน 2 คัน

ประเภท วัสดุเครือ่งแต่งกาย จ านวน 20,000       บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือ กางเกง ผ้า รองเทา้ ถุงมือ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏิบติังาน

แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน รวม 480,000     บาท

งาน ส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ส านักงานปลัดฯ) รวม 480,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 480,000     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 480,000     บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 480,000     บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เปน็เงิน 40,000       บาท

ของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบวัโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสถาบนัครอบครัว

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ล าดับที่ 1)

2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ เปน็เงิน 30,000       บาท

ของเด็กและเยาวชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ล าดับที่ 2)
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3) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เปน็เงิน 300,000      บาท

กลุ่มสตรีและแม่บา้นต าบลคูบวั โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่กลุ่มสตรี แม่บา้น

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ล าดับที่ 3)

4) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนใหชุ้มชนหมู่บา้น เปน็เงิน 30,000       บาท

ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 133 ล าดับที่ 4)

5) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมใหค้วามรู้ประชาชน เปน็เงิน 30,000       บาท

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่กลุ่มประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มอาชีพ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 133 ล าดับที่ 5)

6) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผน เปน็เงิน 50,000       บาท

พัฒนาหมู่บา้น/ชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบติัการ 

เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 153 ล าดับที่ 4)
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แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 790,000     บาท

งาน กีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) รวม 220,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 220,000     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 220,000     บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 220,000     บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ เปน็เงิน 100,000      บาท

ต าบลคูบวั "คูบวัเกมส์"  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์

ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที่ 7 )

2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด เปน็เงิน 120,000      บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที่ 8  )

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (กองการศึกษาฯ) รวม 570,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 555,000     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 555,000     บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ จ านวน 555,000     บาท

1) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง เปน็เงิน 120,000      บาท

วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ล าดับที่ 5 )
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2) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแหเ่ทยีนพรรษา ต าบลคูบวั เปน็เงิน 15,000       บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการหล่อและตกแต่งต้นเทยีน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ล าดับที่ 2 )

3) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง  เปน็เงิน 50,000       บาท

(ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวนคูบวัโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-

อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดังาน ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯและค่าใช้จา่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ล าดับที่ 3 )

4) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เปน็เงิน 80,000       บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564หน้า 146 ล าดับที่ 4 )

5) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสาน เปน็เงิน 150,000      บาท

วัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวท ีสถานที่ 

ค่าจ้างเหมาสาธิตการท าอาหารไท-ยวน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที่ 6 )

6) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการค่ายพุทธบตุร เปน็เงิน 60,000       บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557  (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 145ล าดับที่ 10 )
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7) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เปน็เงิน 50,000       บาท

เยาวชนในต าบลคูบวั โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557  (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 145ล าดับที่ 11 )

8) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้แนวทางการอนุรักษ์ เปน็เงิน 30,000       บาท

วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่นในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ.2557  (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 148 ล าดับที่ 10 )

งบ เงนิอุดหนุน รวม 15,000       บาท

หมวด เงนิอุดหนุน รวม 15,000       บาท

ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 15,000       บาท

เพื่ออุดหนุนอ าเภอเมืองราชบรีุ ตามโครงการ"ทอ่งเที่ยวราชบรีุของดีเมืองโอ่ง" ประจ าป ี2562

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 167 ล าดับที่ 1 )

แผนงาน การเกษตร (ส านักปลัดฯ/กองช่าง) รวม 460,000     บาท

งาน ส่งเสรมิการเกษตร รวม 60,000       บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 30,000       บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 30,000       บาท

ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ รวม 30,000       บาท

1) เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ เปน็เงิน 30,000       บาท

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ล าดับที่ 5 )
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งบ เงนิอุดหนุน รวม 30,000       บาท

ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 30,000       บาท

เพื่ออุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบรีุตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้าที่ 37 ล าดับที่ 1)

งาน อนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ รวม 400,000     บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 250,000     บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 250,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (สป.) รวม 250,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า

ในคลองสาธารณะภายในต าบลคูบวัโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกก าจัดผักตบชวา

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 151 ล าดับที่ 2 )

งบ ลงทุน รวม 150,000     บาท

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จ านวน 150,000     บาท

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (กช.) จ านวน 150,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ในพื้นที่ต าบลคูบวั

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 151.ล าดับที่ 1)

แผนงาน การพาณิชย์ รวม 2,100,000   บาท

งาน กิจการประปา (กองช่าง) รวม 2,100,000   บาท

งบ ด าเนินงาน รวม 2,100,000   บาท

หมวด ค่าใช้สอย รวม 380,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 180,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมารายเดือนส าหรับคนงาน ที่ปฎิบติังานประจ าโรงผลิตน้ าประปาหมู่บา้น จ านวน 2 คน

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ .

ในกิจการประปา อบต.คูบวั ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 ล าดับที่ 1 )
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หมวด ค่าวัสดุ รวม 400,000     บาท

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน 400,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าจัดหาเคมีภัณฑ์ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บา้น

หมวด ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,320,000   บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 820,000     บาท

เพื่อเปน็ค่ากระแสไฟฟ้าโรงผลิตน้ าประปาหมู่บา้น

ประเภท ค่าน้ าประปา จ านวน 500,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าน้ าประปาของเทศบาลเมืองราชบรีุ

แผนงาน งบกลาง รวม 18,587,100    บาท

งาน งบกลาง (ส านักงานปลัดฯ) รวม 18,587,100    บาท

งบ งบกลาง รวม 18,587,100    บาท

หมวด งบกลาง รวม 18,300,000    บาท

ประเภท เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 260,000     บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทนุประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และของ

พนักงานจ้าง รวมเปน็ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด

ประเภท เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,000,000 บาท

เพื่อเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ล าดับที่ 2 )

ประเภท เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ านวน 3,300,000   บาท

เพื่อเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ล าดับที่ 3 )

ประเภท เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000       บาท

เพื่อเปน็เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยโรคเอดส์ 

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 130 ล าดับที่ 4 )

ประเภท ส ารองจ่าย จ านวน 300,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา

ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเปน็ส่วนรวม และค่าใช้จ่ายใน

กรณีจ าเปน็ตามความเหมาะสม
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ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 350,000     บาท

1) เพื่อจ่ายสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลคูบวั เปน็เงิน 250,000      บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 164 ล าดับที่ 1 )

2) เพื่อจ่ายสมทบกองบญุสวัสดิการชุมชนต าบลคูบวั ประจ าป ี2562 เปน็เงิน 100,000      บาท

(ตามแผนพัฒนาส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 163 ล าดับที่ 1 )

หมวด บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 287,100     บาท

ประเภท เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 287,100     บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น ตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน 

พรบ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตรา

ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ




