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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลคูบัว  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 50,573,954.55   บาท

1.1.2 เงินสะสม  29,001,913.80   บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 16,201,150.44   บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

       จํานวน  …17…. โครงการ  1,089,625.53     บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน …17… โครงการ 3,053,200.00     บาท

1.2 เงินกูคงคาง -                  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557

(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  50,614,887.00  บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 339,180.40       บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 544,442.05       บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 474,039.22       บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2,307,047.00     บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 105,867.00       บาท

หมวดรายไดจากทุน -                  บาท

หมวดภาษีจัดสรร 22,721,524.33   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,270,417.00   บาท

รวม 36,762,517.00  บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  13,852,370  บาท  ประกอบดวย

เงินอุดหนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  11,334,600.00   บาท

เงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ 1,381,000.00     บาท

เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 859,770.00       บาท

เงินอุดหนุนปองกันแกไขปญหายาเสพติด -                  บาท

เงินอุดหนุนการดําเนินการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการป2557 277,000.00       บาท

รวม 13,852,370.00  บาท

    (3) รายจายจริง  จํานวน 43,823,088.28 บาท  ประกอบดวย

งบกลาง  695,744.00       บาท

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 9,296,251.03     บาท

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  13,133,099.12   บาท

งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 3,464,000.00     บาท

งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น) -                  บาท

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 2,619,766.13     บาท

    (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 13,852,370.00   บาท

    (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 761,858.00       บาท

รวม 43,823,088.28  บาท
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2.1 รายรับ

 รายรับจริง  ประมาณการ  ประมาณการ

 ป 2557  ป 2558  ป 2559

รายไดจัดเก็บเอง

    หมวดภาษีอากร       339,180.40 225,000           280,000           

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต       544,442.05 364,000           395,000           

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน       474,039.22 247,000           250,000           

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2,307,047.00    2,000,000        2,100,000        

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       105,867.00 42,000            62,000            

    หมวดรายไดจากทุน                   -   3,000              3,000              

    รวมรายไดจัดเก็บเอง    3,770,575.67        2,881,000        3,090,000

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

    หมวดภาษีจัดสรร   22,721,524.33 21,119,000      22,410,000      

    รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       10,270,417 11,000,000      11,000,000      

    รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

    ทองถิ่น

รวม  36,762,517.00       35,000,000       36,500,000

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

รายรับ

 22,721,524.33       21,119,000       22,410,000

      10,270,417       11,000,000       11,000,000
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2.2 รายจาย

 รายจายจริง

 ป 2557

จายจากงบประมาณ

    งบกลาง 695,744.00      1,060,000        1,195,000        

    งบบุคลากร

(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)

    งบดําเนินงาน

 (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคา

สาธารณูปโภค)

    งบลงทุน

  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)

    งบรายจายอื่น

 (หมวดรายจายอื่น)

    งบเงินอุดหนุน

 (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจายจากงบประมาณ  29,208,860.28       34,677,500       36,202,140

3,341,300        

2,338,000        

คําแถลงงบประมาณ

    2,619,766.13 2,201,000        

        3,464,000 4,216,000        

                  -                     -   

16,122,000      

13,597,040      

15,730,800      

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

                  -   

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

    9,296,251.03 11,078,500      

  13,133,099.12

รายจาย
 ประมาณการ 

2558

 ประมาณการ 

2559
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ดาน ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป                           12,815,880

    แผนงานบริหารทั่วไป                            11,970,880

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                845,000

ดานบริการชุมชนและสังคม                           18,755,260

    แผนงานการศึกษา                              6,346,500

    แผนงานสาธารณสุข                              1,164,500

    แผนงานสังคมสงเคราะห                                825,880

    แผนงานเคหะและชุมชน                              8,320,880

    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน                                820,000

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                              1,277,500

ดานการเศรษฐกิจ                            3,436,000

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                        -   

    แผนงานการเกษตร                                240,000

    แผนงานการพาณิชย                              3,196,000

ดานการดําเนินงานอื่น                            1,195,000

    แผนงานงบกลาง                              1,195,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                           36,202,140

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2559 ของ  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ  เมืองราชบุรี  จังหวัด ราชบุรี



งบกลาง

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

งบกลาง 1,195,000                   -                            -                            1,195,000                   

    งบกลาง    1,195,000                     -                             -                             1,195,000                     

    บําเหน็จ/บํานาญ -                             -                             -                             
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานบริหารงานทั่วไป

  งบ                                                งาน     งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งาน ................ รวม

งบบุคลากร 6,642,720                   2,282,460                   -                            8,925,180                   

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,262,320                     3,262,320                     

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,380,400                     2,282,460                     5,662,860                     

งบดําเนินงาน 2,047,000                   842,400                      -                            2,889,400                   

    คาตอบแทน 224,000                       58,400                         282,400                       

    คาใชสอย 808,000                       642,000                       1,450,000                     

    คาวัสดุ 505,000                       120,000                       625,000                       

    คาสาธารณูปโภค 510,000                       22,000                         532,000                       

งบลงทุน 116,000                      20,300                       -                            136,300                      

    คาครุภัณฑ 116,000                       20,300                         136,300                       

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                             

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             

งบเงินอุดหนุน 20,000                       -                            -                            20,000                       

    เงินอุดหนุน 20,000                         20,000                         

รวม 8,825,720                   3,145,160                   -                            11,970,880                  
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  งบ                                                งาน     งานบริหารงานทั่วไป งานปองกันภัยฝายพลเรือน งาน ................ รวม

งบบุคลากร 443,000                      -                            -                            443,000                      

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 443,000                       -                             443,000                       

งบดําเนินงาน 56,000                       346,000                      -                            402,000                      

    คาตอบแทน 46,000                         30,000                         76,000                         

    คาใชสอย 10,000                         250,000                       260,000                       

    คาวัสดุ -                             66,000                         66,000                         

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                             -                             -                             

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             

รวม 499,000                      346,000                      -                            845,000                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการศึกษา

  งบ                                                งาน     งานบริหารงานทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียนฯ งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,594,400                   -                            -                            1,594,400                   

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,594,400                     -                             -                             1,594,400                     

งบดําเนินงาน 463,000                      2,009,100                   170,000                      2,642,100                   

    คาตอบแทน 5,000                          -                             -                             5,000                          

    คาใชสอย 255,000                       804,000                       170,000                       1,229,000                     

    คาวัสดุ 203,000                       1,109,100                     -                             1,312,100                     

    คาสาธารณูปโภค -                             96,000                         -                             96,000                         

งบลงทุน 50,000                       -                            -                            50,000                       

    คาครุภัณฑ 50,000                         -                             -                             50,000                         

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                             -                             -                             -                             

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            2,060,000                   -                            2,060,000                   

    เงินอุดหนุน -                             2,060,000                     -                             2,060,000                     

รวม 2,107,400                   4,069,100                   170,000                      6,346,500                   
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานสาธารณสุข

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

งบบุคลากร 244,500                      -                            -                            244,500                      

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 244,500                       -                             -                             244,500                       

งบดําเนินงาน -                            770,000                      -                            770,000                      

    คาตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    คาใชสอย -                             770,000                       -                             770,000                       

    คาวัสดุ -                             -                             -                             -                             

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                             -                             -                             -                             

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            150,000                      -                            150,000                      

    เงินอุดหนุน -                             150,000                       -                             150,000                       

รวม 244,500                      920,000                      -                            1,164,500                   
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานสังคมสงเคราะห

  งบ                                                งาน     บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมฯ งานสวัสดิการสังคมฯ งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร 426,880                      -                            -                            426,880                      

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 426,880                       -                             -                             426,880                       

งบดําเนินงาน 39,000                       360,000                      -                            399,000                      

    คาตอบแทน 39,000                         -                             -                             39,000                         

    คาใชสอย -                             360,000                       -                             360,000                       

    คาวัสดุ -                             -                             -                             -                             

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            -                            -                            -                            

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                             -                             -                             -                             

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 465,880                      360,000                      -                            825,880                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานเคหะและชุมชน

  งบ                                                งาน     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ งานไฟฟาถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ รวม

งบบุคลากร 1,963,080                   -                            -                            1,963,080                   

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,963,080                     -                             -                             1,963,080                     

งบดําเนินงาน 889,800                      1,050,000                   2,065,000                   4,004,800                   

    คาตอบแทน 165,800                       -                             -                             165,800                       

    คาใชสอย 684,000                       100,000                       1,630,000                     2,414,000                     

    คาวัสดุ 40,000                         950,000                       435,000                       1,425,000                     

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 73,000                       2,202,000                   -                            2,275,000                   

    คาครุภัณฑ 73,000                         -                             73,000                         

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                             2,202,000                     -                             2,202,000                     

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            78,000                       -                            78,000                       

    เงินอุดหนุน -                             78,000                         -                             78,000                         

รวม 2,925,880                   3,330,000                   2,065,000                   8,320,880                   
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

  งบ                                                งาน     งานสงเสริมและสนับสนุนฯ งาน ........-.......... งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) -                             -                             -                             -                             

งบดําเนินงาน 520,000                      -                            -                            520,000                      

    คาตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    คาใชสอย 520,000                       -                             -                             520,000                       

    คาวัสดุ -                             -                             -                             -                             

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 300,000                      -                            -                            300,000                      

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 300,000                       -                             -                             300,000                       

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 820,000                      -                            -                            820,000                      
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องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งบ                                                งาน     งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) -                             -                             -                             -                             

งบดําเนินงาน 447,500                      540,000                      -                            987,500                      

    คาตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    คาใชสอย 350,000                       540,000                       -                             890,000                       

    คาวัสดุ 97,500                         -                             -                             97,500                         

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 260,000                      -                            -                            260,000                      

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 260,000                       -                             -                             260,000                       

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน 15,000                       15,000                       -                            30,000                       

    เงินอุดหนุน 15,000                         15,000                         -                             30,000                         

รวม 722,500                      555,000                      -                            1,277,500                   
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการเกษตร

  งบ                                                งาน     งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งาน ........-.......... งาน ........-.......... รวม

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) -                             -                             -                             -                             

งบดําเนินงาน 40,000                       -                            -                            40,000                       

    คาตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    คาใชสอย -                             -                             -                             -                             

    คาวัสดุ 40,000                         -                             -                             40,000                         

    คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 200,000                      -                            -                            200,000                      

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 200,000                       -                             -                             200,000                       

งบรายจายอื่น -                            -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 240,000                      -                            -                            240,000                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี



แผนงานการพาณิชย

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

งบบุคลากร -                            -                            -                            -                            

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                             -                             -                             -                             

    เงินเดือน (ฝายประจํา) -                             -                             -                             -                             

งบดําเนินงาน 3,076,000                   -                            -                            3,076,000                   

    คาตอบแทน -                             -                             -                             -                             

    คาใชสอย 356,000                       -                             -                             356,000                       

    คาวัสดุ 400,000                       -                             -                             400,000                       

    คาสาธารณูปโภค 2,320,000                     -                             -                             2,320,000                     

งบลงทุน 120,000                      -                            -                            120,000                      

    คาครุภัณฑ -                             -                             -                             

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 120,000                       -                             -                             120,000                       

งบรายจายอื่น  -                            -                            -                            

    รายจายอื่น    -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                            -                            

    เงินอุดหนุน -                             -                             -                             -                             

รวม 3,196,000                   -                            -                            3,196,000                   
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
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        โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 87  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว และโดยอนุมัติของ 

นายอําเภอเมืองราชบุรี

        ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

        ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2558  เปนตนไป

        ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,498,140 บาท 

        ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,202,140 บาท ดังนี้

แผนงาน  ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป                       12,815,880

    แผนงานบริหารงานทั่วไป                        11,970,880

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                             845,000

ดานบริการชุมชนและสังคม                       18,755,260

    แผนงานการศึกษา                          6,346,500

    แผนงานสาธารณสุข                          1,164,500

    แผนงานสังคมสงเคราะห                             825,880

    แผนงานเคหะและชุมชน                          8,320,880

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                             820,000

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                          1,277,500

ดานการเศรษฐกิจ                         3,436,000

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                    -   

    แผนงานการเกษตร                             240,000

    แผนงานการพาณิชย                          3,196,000

ดานการดําเนินงานอื่น                         1,195,000

    งบกลาง                          1,195,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                       36,202,140

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี  จังหวัด ราชบุรี
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ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
(%)

ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 100,981.00       152,591.50       235,044.66      150,000.00        25.00        200,000.00

ภาษีบํารุงทองที่ 53,986.51        62,207.44         69,170.74        50,000.00         -           50,000.00

ภาษีปาย 19,804.00        20,462.00         34,965.00        25,000.00         16.67        30,000.00

174,771.51      235,260.94      339,180.40     225,000.00     19.64       280,000.00       

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 313,370.00       251,560.00       490,819.00      320,000.00        8.57          350,000.00         

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,100.00          960.00             910.00            500.00              -           500.00               

คาธรรมเนียมอื่น ๆ -                 4,400.00          2,700.00         4,000.00           -           4,000.00             

คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก -                 7,600.00          6,800.00         5,000.00           -           5,000.00             

คาปรับการผิดสัญญา 23,998.00        7,084.00          4,060.00         5,000.00           20.00        6,000.00             

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 14,230.00        19,500.00         26,120.00        20,000.00         -           20,000.00           

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา -                 1,319.20          1,202.80         1,000.00           -           1,000.00             

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร -                 6,390.00          10,460.25        5,000.00           -           5,000.00             

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร -                 1,820.00          1,260.00         1,500.00           -           1,500.00             

คาปรับอื่น ๆ 30,000.00        2,990.00          110.00            2,000.00           -           2,000.00             

382,698.00      303,623.20      544,442.05     364,000.00     7.85          395,000.00       

 -19-

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดภาษีอากร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
(%)

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 177,052.96       321,520.91       474,039.22      247,000.00        1.20          250,000.00         

177,052.96      321,520.91      474,039.22     247,000.00     1.20         250,000.00       

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

ประเภทรายรับ รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,950,901.00    2,404,639.00    2,307,047.00    2,000,000.00    4.76          2,100,000.00     

1,950,901.00   2,404,639.00   2,307,047.00   2,000,000.00   4.76         2,100,000.00    

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

ประเภทรายรับ คาขายแบบแปลน 64,000.00        20,200.00         99,300.00        35,000.00         36.36        55,000.00           

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,610.00          13,284.00         6,567.00         7,000.00           -           7,000.00             

เงินที่มีผูอุทิศให -                 -                  -           -                    

68,610.00       33,484.00        105,867.00     42,000.00       32.26       62,000.00        

ประเภทรายรับ คาขายทอดตลาดทรัพยสิน -                 -                 -                2,000.00           -           2,000.00             

รายไดจากทุนอื่น ๆ -                 -                 -                1,000.00           -           1,000.00             

-                -                -                3,000.00         -          3,000.00          

 -20-

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากทุน

หมวดรายไดจากทุน

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รายรับจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
(%)

หมวดภาษีจัดสรร

ประเภทรายรับ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน -                 -                 51,533.91        100,000.00        -           100,000.00

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 6,101,923.00    8,329,801.86    7,962,132.62    7,000,000.00     6.67          7,500,000.00

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 4,916,675.05    5,351,806.13    5,792,387.37    5,000,000.00     9.09          5,500,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 109,699.35       138,132.82       190,461.53      129,000.00        0.77          130,000.00

ภาษีสุรา 1,710,939.50    1,761,768.76    1,947,749.93    1,700,000.00     5.56          1,800,000.00

ภาษีสรรพสามิต 3,075,017.87    3,851,681.41    2,649,325.94    3,000,000.00     5.96          3,190,000.00

คาภาคหลวงแร 70,118.16        72,722.93         90,464.40        70,000.00         -           70,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลียม 124,909.34       158,264.99       152,722.63      120,000.00        -           120,000.00

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตาม 3,960,961.00    5,898,807.00    3,884,746.00    4,000,000.00     -           4,000,000.00

ประมวลกฏหมายที่ดิน

20,070,243.27  25,562,985.90  22,721,524.33 21,119,000.00 5.76         22,410,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป 10,943,897.00   9,495,184.00    10,270,417.00  11,000,000.00  -           11,000,000.00   

10,943,897.00  9,495,184.00   10,270,417.00 11,000,000.00 -          11,000,000.00  

33,768,173.74  38,356,697.95  36,762,517.00 35,000,000.00 4.11         36,500,000.00  
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รายรับจริง ประมาณการ

รวมทุกหมวด

รวมหมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,500,000  บาท

แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 280,000      บาท

ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 200,000       บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 50,000        บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีปาย จํานวน 30,000        บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 395,000      บาท

ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 350,000       บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 500            บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000          บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 6,000          บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000        บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2557

ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 25589

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
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ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2559

ประเภทรายรับ คาใบอนุญาตเกี่ยวกับใบการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2559

ประเภทรายรับ คาปรับอื่น ๆ จํานวน 2,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2559

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 250,000      บาท

ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 250,000       บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2557 เนื่องจากยอดเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น

จากปงบประมาณ 2557

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 2,100,000   บาท

ประเภทรายรับ รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 2,100,000    บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 62,000        บาท

ประเภทรายรับ คาขายแบบแปลน จํานวน 55,000        บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2559

ประเภทรายรับ รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 7,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2559

ประเภทรายรับ เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน -             บาท

คําชี้แจง คาดวาจะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 2559

หมวดรายไดจากทุน รวม 3,000         บาท

ประเภทรายรับ คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 2559

ประเภทรายรับ รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 1,000          บาท

คําชี้แจง คาดวาจะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 2559
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รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,410,000  บาท

ประเภทรายรับ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 100,000       บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายรับจริงประจําป งบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000    บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 5,500,000    บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000       บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีสุรา จํานวน 1,800,000    บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,190,000    บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000        บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 120,000       บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

ประเภทรายรับ คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตาม จํานวน 4,000,000    บาท

ประมวลกฏหมายที่ดิน

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2558

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,000,000  บาท

ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,000,000   บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายรับประจําปงบประมาณ 2558



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป -            -            12,574,280 42.80- 8,805,720 

งาน บริหารทั่วไป -            -            8,599,911.63 9,429,120 7.08- 8,805,720 

งบ บุคลากร -            -            5,963,148.00 6,729,120 1.30- 6,642,720 

หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง) -            -            3,284,464.00 3,348,720 2.65- 3,262,320 

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก -             -             449,994.00 514,080 - 514,080 

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก -             -             42,035.00 42,120 - 42,120 

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -             -             42,035.00 42,120 - 42,120 

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล -             -             86,400.00 86,400 - 86,400 

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล -             -             2,664,000.00 2,664,000 3.35- 2,577,600 

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) -            -            2,678,684.00 3,380,400 - 3,380,400 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน -             -             1,549,278.00 2,017,200 3.04 2,080,500 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -             -             62,950.00 33,600 50.00 67,200 

ประเภท เงินประจําตําแหนง -             -             105,226.00 151,200 - 151,200 

ประเภท คาจางลูกจางประจํา -             -             117,720.00 126,480 17.87 154,000 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา -             -             18,000.00 18,000 200.00- 6,000 
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว

อําเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี 

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง -             -             567,679.00 779,760 6.89 837,500 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             257,831.00 343,500 308.93- 84,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            2,431,613.63 2,584,000 26.23- 2,047,000 

หมวด คาตอบแทน -            -            771,621.50 228,000 1.79- 224,000 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร -             -             654,350.00 50,000 50.00 100,000 

ปกครองสวนทองถิ่น -             -             - 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             - 10,000 400.00- 2,000 

ประเภท คาเชาบาน -             -             78,724.00 108,000 50.00- 72,000 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -             -             34,670.00 50,000 - 50,000 

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -             3,877.50 10,000 100.00- - 

หมวด คาใชสอย -            -            933,586.50 1,274,000 57.67- 808,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             238,563.82 384,000 68.42- 228,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -             -             163,213.00 230,000 - 230,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             387,604.00 510,000 155.00- 200,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ -             -             - 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             144,205.68 150,000 - 150,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            358,774.63 572,000 13.27- 505,000 

ประเภท วัสดุสํานักงาน -             -             117,344.63 150,000 50.00- 100,000 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว -             -             7,603.00 20,000 - 20,000 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง -             -             51,320.00 50,000 66.67- 30,000 
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             141,600.00 200,000 - 200,000 

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร -             -             2,700.00 100,000 - 100,000 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร -             -             38,207.00 50,000 - 50,000 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             2,000 60.00 5,000 

หมวด สาธารณูปโภค -            -            367,631.00 396,000 22.35 510,000 

ประเภท คาไฟฟา -             -             327,849.15 350,000 22.22 450,000 

ประเภท คาบริการโทรศัพท -             -             7,681.85 10,000 58.33 24,000 

ประเภท คาบริการไปรษณีย -             -             - 3,000 - 3,000 

ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -             -             32,100.00 33,000 - 33,000 

หมวด เงินอุดหนุน 17,000 20,000 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 17,000 20,000 

งบ ลงทุน -            -            205,150.00 242,500 109- 116,000 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            205,150.00 242,500 109.05- 116,000 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -             -             116,350.00 110,000 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -             -             69,900.00 105,000 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร -             -             18,900.00 24,000 50.00- 16,000 

ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -             -             - 3,500 100.00- 100,000 

ประเภท ครุภัณฑอื่นๆ 7,800.00 

หมวด ที่ดินและสิ่งกอสราง - 100.00- - 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 292,000.00 80,000 100.00- - 

 -27-

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

งาน บริหารงานคลัง -            -            1,865,117.43 2,522,020 19.81 3,145,160 

งบ บุคลากร -            -            1,361,320.80 1,757,020 23.02 2,282,460 

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) -            -            1,361,320.80 1,757,020 23.02 2,282,460 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน -             -             920,080.80 1,268,120 7.08 1,364,760 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -             -             5,655.00 39,000 1,757.14- 2,100 

ประเภท เงินประจําตําแหนง -             -             42,000.00 42,000 - 42,000 

ประเภท คาจางลูกจางประจํา -             -             162,420.00 188,000 2.27 192,360 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง -             -             173,330.00 167,100 71.45 585,240 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             57,835.00 52,800 45.00 96,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            439,796.63 722,000 14.29 842,400 

หมวด คาตอบแทน -            -            24,907.00 25,000 57.19 58,400 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             - 5,000 - 5,000 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -             -             2,600.00 10,000 66.67 30,000 

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -             22,307.00 10,000 #DIV/0! - 

ประเภท คาเชาบาน 23,400 

หมวด คาใชสอย  -            -            328,107.00 577,000 10.12 642,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             293,312.00 362,000 - 362,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             19,400.00 190,000 20.83 240,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             15,395.00 25,000 37.50 40,000 
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หมวด คาวัสดุ -            -            82,932.83 110,000 8.33 120,000 

ประเภท วัสดุสํานักงาน -             -             58,862.83 60,000 14.29 70,000 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร -             -             24,070.00 40,000 20.00 50,000 

ประเภท วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             - 10,000 100.00- - 

หมวด สาธารณูปโภค -            -            3,849.80 10,000 54.55 22,000 

ประเภท คาบริการไปรษณีย -             -             3,849.80 10,000 - 10,000 

ประเภท คาบริการโทรศัพท -             -             - - 100.00 12,000 

งบ ลงทุน -            -            64,000.00 43,000 111.82- 20,300 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            64,000.00 43,000 111.82- 20,300 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -             -             50,000.00 18,000 100.00- 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร -             -             14,000.00 25,000 23.15- 20,300 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน -            -            169,977.36 595,240 13.87- 555,000 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน -            -            169,977.36 201,240 17 499,000 

งบ บุคลากร -            -            48,880.00 201,240 54.57 443,000 

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) -            -            48,880.00 201,240 54.57 443,000 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน -            -            19,103.23 165,240 18.60 203,000 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 36,000 100.00- 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง -             -             - 100.00 216,000 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             - 100.00 24,000 
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งบ ดําเนินงาน -            -            339,954.72 680,000 1,114.29- 56,000 

หมวด คาตอบแทน -            -            169,977.36 394,000 756.52- 46,000 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             - 100.00 10,000 

ประเภท คาเชาบาน 36,000 

หมวด คาใชสอย -            -            - 100.00 10,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             - 100.00 10,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

งาน ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย -            -            169,977.36 394,000 13.87- 346,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            169,977.36 286,000 17.34 346,000 

หมวด คาตอบแทน -            -            48,880.00 50,000 66.67- 30,000 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร -             -             48,880.00 50,000 66.67- 30,000 

หมวด คาใชสอย -            -            105,097.36 200,000 20.00 250,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             105,097.36 200,000 9.09 220,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             - 100.00 30,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            16,000.00 36,000 45.45 66,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             16,000.00 36,000 - 36,000 

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 100.00 10,000 

ประเภท วัสดุอื่นๆ 100.00 20,000 
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งบ ลงทุน -             -             - 108,000 100.00- 

หมวด ครุภัณฑ -             -             - 108,000 100.00- 

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -             -             - 100,000 100.00- 

ประเภท ครุภัณฑอื่น -             -             - 8,000 100.00- 

แผนงาน การศึกษา -            -            3,836,649.94 5,535,260 12.78 6,346,500 

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา -            -            1,256,616.40 1,615,760 23.33 2,107,400 

งบ บุคลากร -            -            896,801.00 1,070,760 32.84 1,594,400 

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) -            -            896,801.00 1,070,760 32.84 1,594,400 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน -             -             318,849.00 471,000 21.29 598,400 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -             -             9,952.00 17,760 100.00- - 

ประเภท เงินประจําตําแหนง -             -             28,000.00 42,000 - 42,000 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง -             -             338,700.00 320,400 61.02 822,000 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             201,300.00 219,600 66.36- 132,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            347,665.40 426,000 7.99 463,000 

หมวด คาตอบแทน -            -            - 15,000 200.00- 5,000 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             - 5,000 - 5,000 

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -             - 10,000 100.00- - 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,500.00 

ประเภท คาเชาบาน 7,200.00 
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หมวด คาใชสอย -            -            276,538.00 296,000 16.08- 255,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             143,229.00 156,000 7.59- 145,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             121,574.00 110,000 83.33- 60,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             11,735.00 30,000 40.00 50,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            71,127.40 115,000 43.35 203,000 

ประเภท วัสดุสํานักงาน -             -             23,809.40 65,000 30.00- 50,000 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว -             -             9,259.00 20,000 - 20,000 

ประเภท วัสดุกอสราง -             -             29,009.00 - 100.00 30,000 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร -             -             9,050.00 30,000 - 30,000 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             - 5,000 50.00 10,000 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง - 100.00 15,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 100.00 48,000 

งบ ลงทุน -            -            12,150.00 119,000 138.00- 50,000 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            12,150.00 119,000 138.00- 50,000 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -             -             12,150.00 56,000 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร -             -             - 3,000 100.00- - 

ประเภท คาบํางรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             - 60,000 20.00- 50,000 
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งาน ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา -            -            2,469,503.54 3,699,500 9.08 4,069,100 

งบ ดําเนินงาน -            -            707,503.54 1,682,000 16.28 2,009,100 

หมวด คาใชสอย -            -            12,150.00 585,000 27.24 804,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             396,260.00 585,000 27.24 804,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

หมวด คาวัสดุ -            695,353.54 1,020,000 8.03 1,109,100 

ประเภท คาอาหารเสริม(นม) -             695,353.54 1,020,000 8.03 1,109,100 

หมวด สาธารณูปโภค -            77,000 19.79 96,000 

ประเภท คาไฟฟา -             26,565.15 72,000 14.29 84,000 

คาบริการโทรศัพท -             -             1,296.84 5,000 25.00- 4,000 

คาน้ําประปา - 100.00 7,000 

คาบริการไปรษณีย - 100.00 1,000 

งบ เงินอุดหนุน -            -            1,762,000.00 1,830,000 11.17 2,060,000 

หมวด เงินอุดหนุน -            -            1,762,000.00 1,830,000 11.17 2,060,000 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ -             -             1,762,000.00 1,830,000 11.17 2,060,000 

งบ ลงทุน -            -            - 187,500 100.00- - 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            - 88,000 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -             -             - 88,000 100.00- - 

หมวด ที่ดินและสิ่งกอสราง -             -             - 99,500 100.00- - 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -             -             - 99,500 100.00- - 
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งาน ศึกษาไมกําหนดระดับ -            -            110,530.00 220,000 29.41- 170,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            110,530.00 220,000 29.41- 170,000 

หมวด คาใชสอย -            -            110,530.00 220,000 29.41- 170,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             110,530.00 220,000 29.41- 170,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

แผนงาน สาธารณสุข -            -            528,958.70 805,000 30.87 1,164,500 

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 100.00 244,500 

งบ บุคลากร - 100.00 244,500 

หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) - 100.00 244,500 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน - 100.00 244,500 

งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอื่น -            -            528,958.70 805,000 12.50 920,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            378,958.70 580,000 24.68 770,000 

หมวด คาใชสอย -            -            378,958.70 580,000 24.68 770,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             378,958.70 580,000 24.68 770,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

งบ เงินอุดหนุน -            -            150,000.00 225,000 50.00- 150,000 

หมวด เงินอุดหนุน -            -            150,000.00 225,000 50.00- 150,000 

ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน -             -             150,000.00 225,000 50.00- 150,000 
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แผนงาน สังคมสงเคราะห -            -            289,733.59 555,000 32.80 825,880 

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห -            -            - - 100.00 465,880 

งบ บุคลากร -            -            - - 100.00 426,880 

หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) -            -            - - 100.00 426,880 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน - 100.00 269,880 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง -             -             - - 100.00 147,000 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             - - 100.00 10,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            - - 100.00 39,000 

หมวด คาตอบแทน -            -            - - 100.00 39,000 

ประเภท คาเชาบาน -             -             - - - 36,000 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -             -             - - 100.00 3,000 

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห -            -            289,733.59 555,000 54.17- 360,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            289,733.59 555,000 54.17- 360,000 

หมวด คาใชสอย -            -            289,733.59 555,000 54.17- 360,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             77,440.00 90,000 15.38- 78,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             212,293.59 465,000 64.89- 282,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ
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แผนงาน เคหะและชุมชน 6,836,020 17.07 8,242,880 

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน -            -            1,046,941.00 1,910,020 34.72 2,925,880 

งบ บุคลากร -            -            1,046,941.00 1,231,020 37.29 1,963,080 

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) -            -            1,046,941.00 1,231,020 37.29 1,963,080 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน -             -             395,543.00 450,000 46.75 845,040 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -             -             6,610.00 25,620 100.00- - 

ประเภท เงินประจําตําแหนง -             -             24,500.00 42,000 - 42,000 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง -             -             434,521.00 509,640 45.32 932,040 

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             185,767.00 203,760 41.50- 144,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            - 679,000 23.69 889,800 

หมวด คาตอบแทน -            -            19,202.00 143,000 13.75 165,800 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร -             -             7,500.00 50,000 - 50,000 

ปกครองสวนทองถิ่น       

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             - 10,000 100.00- - 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -             -             11,702.00 13,000 13.33 15,000 

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -             - 10,000 100.00- - 

ประเภท คาเชาบาน -             -             6,000.00 60,000 40.48 100,800 

หมวด คาใชสอย -            -            525,486.56 496,000 27.49 684,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             314,024.00 306,000 29.49 434,000 
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ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -             -             5,160.00 50,000 - 50,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             206,302.56 140,000 30.00 200,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            42,169.77 40,000 - 40,000 

ประเภท วัสดุสํานักงาน -             -             26,690.77 20,000 - 20,000 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร -             -             15,479.00 20,000 - 20,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง - 100.00- - 

ประเภท วัสดุโฆษณา - 100.00- - 

งบ ลงทุน -            -            - - 100.00- 73,000 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            - - 100.00- 73,000 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -             -             - - 100.00- 50,000 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร - 100.00- 23,000 

งาน ไฟฟาถนน -            -            1,257,654.65 2,896,000 10.95 3,252,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            1,257,654.65 1,200,000 14.29- 1,050,000 

หมวด คาใชสอย -            -            100,650.00 100,000 - 100,000 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             100,650.00 100,000 - 100,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            1,157,004.65 1,100,000 15.79- 950,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             477,995.00 450,000 12.50- 400,000 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             218,693.00 250,000 - 250,000 
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

ประเภท วัสดุกอสราง -             -             112,126.65 100,000 - 100,000 

ประเภท วัสดุอื่น -             -             348,190.00 300,000 50.00- 200,000 

งบ เงินอุดหนุน -            -            - 119,000 100.00- - 

หมวด เงินอุดหนุน -            -            - 119,000 100.00- - 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ -             -             662,766.13 119,000 - 

งบ ลงทุน 1,577,000 28.38 2,202,000 

หมวด คาครุภัณฑ 22,000 100.00- - 

ประเภท ครุภัณฑอื่น 60,000.00 

ประเภท คอมพิวเตอร 22,000 100.00- - 

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง -            -            - 1,555,000 29.38 2,202,000 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 1,974,200.00 - 100.00 100,000 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค -             -             - 1,555,000 8.64 1,702,000 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -             -             - 100.00 400,000 

ประเภท ติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ 320,000 100.00- - 

งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -            -            984,752.50 2,030,000 1.69 2,065,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            984,752.50 2,030,000 1.69 2,065,000 

หมวด คาใชสอย -            -            705,832.50 1,620,000 0.61 1,630,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 612,262.50 1,550,000 3.33- 1,500,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ . 2,460.00 20,000 33.33 30,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 91,110.00 50,000 50.00 100,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            278,920.00 410,000 5.75 435,000 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 60,000 100.00- 30,000 

ประเภท วัสดุยานพาหนะ 50,000 - 50,000 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 272,800.00 350,000 - 350,000 

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย 6,120.00 10,000 100.00- 5,000 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน -            -            590,028.80 1,420,000 73.17- 820,000 

งาน สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน -            -            590,028.80 1,420,000 73.17- 820,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            590,028.80 1,040,000 100.00- 520,000 

หมวด คาใชสอย -            -            590,028.80 1,040,000 100.00- 520,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ -            -            590,028.80 1,040,000 100.00- 520,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

งบ ลงทุน -            -            1,610,847.00 380,000 26.67- 300,000 

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง -            -            1,410,847.00 380,000 26.67- 300,000 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ -            -            1,210,847.00 380,000 26.67- 300,000 
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -            -            1,010,847.00 1,460,000 14.29- 1,277,500 

งาน กีฬาและนันทนาการ -            -            624,496.00 900,000 24.57- 722,500 

งบ ดําเนินงาน -            -            424,496.00 600,000 34.08- 447,500 

หมวด คาใชสอย -            -            316,996.00 450,000 28.57- 350,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 316,996.00 450,000 28.57- 350,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ

หมวด คาวัสดุ -            -            107,500.00 150,000 53.85- 97,500 

ประเภท วัสดุกีฬา 107,500.00 150,000 53.85- 97,500 

งบ เงินอุดหนุน - 100.00 15,000 

หมวด เงินอุดหนุน -            -            35,000.00 - 100.00 15,000 

ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 35,000.00 - 100.00 15,000 

งบ ลงทุน -            -            200,000.00 300,000 15.38- 260,000 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            200,000.00 300,000 15.38- 260,000 

ประเภท ครุภัณฑกีฬา -             -             200,000.00 300,000 15.38- 260,000 

งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น -            -            386,351.00 560,000 0.90- 555,000 

งบ ดําเนินงาน -            -            376,351.00 550,000 1.85- 540,000 

หมวด คาใชสอย -            -            376,351.00 550,000 1.85- 540,000 

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 376,351.00 550,000 1.85- 540,000 

รายจายหมวดอื่น ๆ
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

งบ เงินอุดหนุน -            -            10,000.00 10,000 33.33 15,000 

หมวด เงินอุดหนุน -            -            10,000.00 10,000 33.33 15,000 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000.00 10,000 33.33 15,000 

แผนงาน การเกษตร -            -            198,700.00 240,000 - 240,000 

งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม -            -            198,700.00 240,000 - 240,000 

งบ ดําเนินการ -            -            198,700.00 40,000 40,000 

หมวด วัสดุ -            -            198,700.00 40,000 40,000 

ประเภท วัสดุเกษตร -             -             198,700.00 40,000 40,000 

งบ ลงทุน -            -            198,700.00 200,000 - 200,000 

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง -            -            198,700.00 200,000 - 200,000 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -             -             198,700.00 200,000 - 200,000 

แผนงาน การพาณิชย -            -            2,635,555.27 3,635,000 13.74- 3,196,000 

งาน กิจการประปา -            -            2,635,555.27 3,635,000 13.74- 3,196,000 

งบ ดําเนินการ -            -            2,185,555.27 2,976,000 3.25 3,076,000 

หมวด คาใชสอย -            -            144,000.00 356,000 - 356,000 

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -            -            144,000.00 156,000 - 156,000 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม -            -            191,070.48 200,000 - 200,000 

หมวด คาวัสดุ -            -            65,270.00 400,000 - 400,000 

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 65,270.00 400,000 - 400,000 
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

หมวด คาสาธารณูปโภค -            -            1,976,285.27 2,220,000 4.31 2,320,000 

ประเภท คาไฟฟา 712,846.39 720,000 12.20 820,000 

ประเภท คาน้ําประปา 1,263,438.88 1,500,000 - 1,500,000 

งบ ลงทุน -            -            450,000.00 659,000 449.17- 120,000 

หมวด คาครุภัณฑ -            -            - - 100.00- - 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 100.00- 

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง -            -            450,000.00 659,000 449.17- 120,000 

ประเภท คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณฯ 200,000 100.00- 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 450,000.00 459,000 282.50- 120,000 

แผนงาน งบกลาง -            -            452,864.00 1,060,000 11.30 1,195,000 

งาน งบกลาง -            -            452,864.00 1,060,000 11.30 1,195,000 

งบ งบกลาง -            -            452,864.00 1,060,000 11.30 1,195,000 

หมวด งบกลาง -            -            452,864.00 820,000 12.77 940,000 

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -             -             137,984.00 130,000 35.00 200,000 

ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส -             -             72,500.00 90,000 - 90,000 

ประเภท สํารองจาย -             -             17,380.00 300,000 - 300,000 

ประเภท รายจายตามขอผูกพัน -             -             225,000.00 300,000 14.29 350,000 

หมวด บําเหน็จ/บํานาญ -            -            233,880.00 240,000 5.88 255,000 

ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น -             -             233,880.00 240,000 5.88 255,000 

(กบท.)
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รายจายจริง ประมาณการ



ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
รวม 36,202,140 บาท

แผนงาน บริหารงานทั่วไป รวม 11,970,880   บาท

งาน บริหารทั่วไป (สํานักงานปลัดฯ) รวม 8,825,720     บาท

งบ บุคลากร รวม 6,642,720     บาท

หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320     บาท

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแก

 - นายกฯ จํานวน 20,400 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จํานวน 2 ทาน ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือน ใหแก

 - นายกฯ จํานวน 1,750 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จํานวน 2 ทาน ๆ ละ 880 บาท/เดือน

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120         บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแก

 - นายกฯ จํานวน 1,750 บาท/เดือน

 - รองนายกฯ จํานวน 2 ทาน ๆ ละ 880 บาท/เดือน

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400         บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก เลขานุการนายกฯ จํานวน 7,200 บาท/เดือน

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2,577,600     บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

 - ประธานสภาฯ จํานวน 11,220 บาท/เดือน

 - รองประธานสภาฯ จํานวน 9,180 บาท/เดือน

 - เลขานุการสภาฯ จํานวน 7,200 บาท/เดือน

 - สมาชิกสภาฯ จํานวน 26 ทาน ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  2559

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว
อําเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

จากจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
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หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,380,400     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,080,500     บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดฯ , รองปลัดฯ

หัวหนาสํานักงานปลัดฯ ,หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป , จนท.วิเคราะหฯ ,

บุคลากร และ จพง.ธุรการ เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200         บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต. ระดับ 8 ซึ่งมีสิทธิไดรับ

ตามหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 151,200       บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

ประเภท คาจางลูกจางประจํา จํานวน 154,000       บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ

เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 6,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก ลูกจางประจํา

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 837,500       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผช.จนท.วิเคราะหฯ ,

ผช. จนท.บันทึกขอมูล และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

งบ ดําเนินงาน จํานวน 2,047,000     บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 224,000       บาท

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000       บาท

เพื่อจายเปน

1) เงินตอบแทนกรรมการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เปนเงิน  50,000 บาท
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2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 

 (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับ

ตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ เปนเงิน 50,000 บาท

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ 

ลูกจาง พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนครั้งคราว

ประเภท คาเชาบาน จํานวน 72,000         บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000         บาท

เพื่อจายใหแกผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

หมวด คาใชสอย รวม 808,000       บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 228,000       บาท

เพื่อจายเปน

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ

คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ  

เปนเงิน  150,000  บาท

2) คาจางเหมารายเดือนคนงาน เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน 1 คน

 เปนเวลา 12 เดือน  เปนเงิน 78,000  บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000       บาท

เพื่อจายเปน

1) คารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว เชน ผูมาตรวจเยี่ยม

 ผูมารวมประชุม  เปนเงิน  30,000 บาท

2) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เปนเงิน  200,000 บาท
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ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 200,000       บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ และรายการ ดังนี้

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ สําหรับผูบริหาร พนักงานฯ ลูกจาง และพนักงานจาง 

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2556  เปนเงิน  100,000 บาท

2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตตําบลคูบัว รวมกับภาคประชาชน ประจําป 2559

 เปนเงิน  30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 51 ลําดับที่ 2)

3) โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงานและการใหบริการของ 

อบต.คูบัว ประจําป 2559  เปนเงิน  20,000  บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 63 ลําดับที่ 6)

4) โครงการสงเสริมความรูการพัฒนาประชาธิปไตย และระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ

เปนเงิน  30,000  บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 64 ลําดับที่ 9)

5) โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 เปนเงิน  20,000  บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 67 ลําดับที่ 5)

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000       บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสํานักงานปลัด อบต.คูบัว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 505,000       บาท

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000       บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ฯลฯ

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสํานักงานปลัดฯ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 
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ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000       บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุก 4 ลอ จํานวน 3 คัน

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000       บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายประชาสัมพันธ

เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ซีด)ี แผนพับประชาสัมพันธ ฯลฯ

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000          บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟ สายไฟ สวิทซไฟ ฯลฯ

หมวด สาธารณูปโภค รวม 510,000       บาท

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 450,000       บาท

เพื่อเปนคากระแสไฟฟาในสํานักงาน และหอกระจายขาวภายในหมูบานทุกหมู

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 24,000         บาท

เพื่อเปนคาบริการโทรศัพทในสํานักงาน และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ 1 เลขหมาย

ประเภท คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000          บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 33,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชงานระบบอินเทอรเน็ต

งบ เงินอุดหนุน รวม 20,000         บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 20,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000         บาท

1) เพื่อจายอุดหนุน อบต.ทาราบ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสถานที่กลาง

สําหรับเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น

และศูนยประสานงานการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 63 ลําดับที่ 5)
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งบ ลงทุน รวม 116,000       บาท

หมวด คาครุภัณฑ รวม 116,000       บาท

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 16,000         บาท

1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน  16,000  บาท

โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันที่ 7 เมษายน 2558

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกนหลัก (2 core) 

 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ GHZ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB

   หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา  100 GB จํานวน  1 หนวย 

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Intarface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา

   จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 

   18  นิ้ว  จํานวน 1 หนวย

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 53 ลําดับที่ 1 )

ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000       บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไรสาย UHF 420.000 MHz พรอม

เครื่องขยายเสียง 80 วัตต และ Decoder เสาอากาศปรับทิศทางได พรอมสายนําสัญญาณ 

และอุปกรณตอเสา รวมทั้งลําโพง Horn ขนาด 15 นิ้ว 60 วัตต 2 ตัว จํานวน 2 ชุด

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 64 ลําดับที่ 10 )

งาน บริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 3,145,160     บาท

งบ บุคลากร รวม 2,282,460     บาท

หมวด เงินเดือนฝายประจํา รวม 2,282,460     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,364,760     บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผอ.กองคลัง

หนฝ.การเงินฯ , จพง.พัสด,ุ จพง.จัดเก็บฯ, จพง.การเงินฯ

เปนเวลา 12 เดือน
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ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,100          บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ

 ใหแก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

ประเภท คาจางลูกจางประจํา จํานวน 192,360       บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง จนท.การเงินและบัญชี

เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 585,240       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง

ผช.จนท.จัดเก็บ,ผช..จนท.ธุรการ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป

จํานวน 6 อัตรา เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

งบ ดําเนินการ รวม 842,400       บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 58,400         บาท

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ

ลูกจาง พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนครั้งคราว

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000         บาท

เพื่อจายใหแกพนักงาน ลูกจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

ประเภท คาเชาบาน จํานวน 23,400         บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
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หมวด คาใชสอย รวม 642,000       บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 362,000       บาท

1. เพื่อเปนคาจางเหมารายเดือนสําหรับเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน จํานวน 312,000        บาท

   ของกองคลัง  จํานวน 4 คน เปนเวลา  12 เดือน

2. เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ หรือ เขาปกหนังสือ จํานวน 50,000          บาท

   คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 240,000       บาท

 1. เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการชําระภาษี

   ขององคกรปกครองทองถิ่น เปนเงิน 40,000 บาท

  (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 62 ลําดับที่ 2)

2. เพื่อจายคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี เปนเงิน 100,000 บาท

  (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 72 ลําดับที่ 3)

3. เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการลงทะเบียนตางๆ เปนเงิน 100,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000         บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกองคลัง อบต.คูบัว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 120,000       บาท

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ

ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือชอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท

หมวด สาธารณูปโภค รวม 22,000         บาท

ประเภท คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000         บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

คาโทรศัพท

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000         บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท เคลื่อนที่ที่ใชในสํานักงาน



51

งบ ลงทุน รวม 20,300         บาท

หมวด คาครุภัณฑ รวม 20,300         บาท

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร .

1) เพื่อเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน   จํานวน   1  เครื่อง เปนเงิน 16,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันที่ 7 เมษายน 2558

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา  จํานวน  1 หนวย

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ GHZ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา  100 GB จํานวน  1 หนวย 

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Intarface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 

18  นิ้ว  จํานวน 1 หนวย

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 53 ลําดับที่ 1 )

2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน  1 เครื่อง เปนเงิน  4,300  บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

 - มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา  30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา  20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที

  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 58 ลําดับที่ 6 )
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แผนงาน การรักษาความสงบภายใน รวม 845,000       บาท

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัด) รวม 499,000       บาท

งบ บุคลากร รวม 443,000       บาท

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 443,000       บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 203,000       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 

(คนงานขับรถบรรทุกน้ํา, คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา) เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป

ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

งบ ดําเนินการ รวม 56,000         บาท

หมวด คาตอบแทน จํานวน 46,000         บาท

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนครั้งคราว

ประเภท คาเชาบาน จํานวน 36,000         บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

หมวด คาใชสอย รวม 10,000         บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 10,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมการลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

สําหรับพนักงาน พนักงานจาง ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น

พ.ศ.2556 เปนเงิน 10,000 บาท
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งาน ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัดฯ) รวม 346,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 346,000       บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 30,000         บาท

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000         บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่ปฏิบัติงาน

ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว ในดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 

 29 ตุลาคม 2553

หมวด คาใชสอย รวม 250,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 220,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ เปนเงิน 70,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  38  ลําดับที่  3)

2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

 (อปพร.) เปนเงิน 150,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 38 ลําดับที่  1)

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000         บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสํานักงานปลัด อบต.คูบัว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 66,000         บาท

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 36,000         บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000         บาท

เพื่อจายเปนคาเติมสารเคมีถังดับเพลิงไวใชยามจําเปน

ประเภท วัสดุอื่นๆ จํานวน 20,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายยางและอุปกรณอื่นที่จําเปนเพื่อใชกับรถบรรทุกน้ํา
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แผนงาน การศึกษา รวม 6,346,500     บาท

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม 2,107,400     บาท

งบ บุคลากร รวม 1,594,400     บาท

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,594,400     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 598,400       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการ

กองการศึกษา หัวหนาฝายฯ และนักวิชาการศึกษา เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 822,000       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

3 อัตรา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตราและคนงานทั่วไป 6 อัตรา 

เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000       บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางทั่วไป

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

งบ ดําเนินงาน รวม 463,000       บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 5,000          บาท

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานฯ

ลูกจาง พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนครั้งคราว

หมวด คาใชสอย รวม 255,000       บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 145,000       บาท

เพื่อจายเปน

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ

หรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร 

คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ  ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท

2) คาจางเหมารายเดือนสําหรับเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน ของ

กองการศึกษาฯ จํานวน 2 คนเปนเวลา 12 เดือน เปนเงิน 95,000 บาท
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ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 60,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการลงทะเบียนตาง ๆ 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000         บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ 

ของสวนการศึกษาฯ อบต.คูบัว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 203,000       บาท

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ฯลฯ

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 30,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน ไม น้ํามันทาไม ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร 

ประเภท วัสดุไฟฟา จํานวน 10,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟา เชน ฟวส สายไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ ฯลฯ 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตที่อยูใน

ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 48,000         บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตบรรทุกเล็กอีซูซุ

หมายเลขทะเบียน 4533 ราชบุรี จํานวน 1 คัน

งบ ลงทุน จํานวน 50,000         บาท

หมวด คาครุภัณฑ จํานวน 50,000         บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  รถยนตบรรทุกเล็กอีซูซุ

หมายเลขทะเบียน บม-5433 ราชบุรี เชน ซอมแซมเครื่องยนต และอื่นๆ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 61  ลําดับที่ 13)
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งาน ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม 4,069,100     บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 2,009,100     บาท

หมวด คาใชสอย รวม 804,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 804,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอนวัย

เรียน สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว จํานวน 3 แหง

 เปนเงิน 639,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41  ลําดับที่ 4)

2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน

สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เปนเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41 ลําดับที่  5)

3) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เปนเงิน  15,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  43  ลําดับที่ 1)

4) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558

เปนเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  43  ลําดับที่ 2)

หมวด คาวัสดุ รวม 1,109,100     บาท

ประเภท คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 1,109,100     บาท

เพื่อเปนคาจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กกอนวัยเรียน ที่อยูใน

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว

และสําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ที่อยูในพื้นที่ตําบลคูบัว จํานวน 4 โรง

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  40  ลําดับที่ 1, 2)

หมวด สาธารณูปโภค รวม 96,000         บาท

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 84,000         บาท

เพื่อเปนคากระแสไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคูบัว

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,000          บาท

เพื่อเปนคาบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคูบัว
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ประเภท คาน้ําประปา จํานวน 7,000          บาท

เพื่อเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคูบัว

ประเภท คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000          บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

งบ เงินอุดหนุน รวม 2,060,000     บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 2,060,000     บาท

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,060,000     บาท

1) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ.ที่อยูในพื้นที่ตําบลคูบัว 

จํานวน 4 โรง เปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับ

อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6  เปนเงิน  1,900,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  40  ลําดับที่ 3)

2) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน

วิชาการ  เปนเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41  ลําดับที่ 6)

3) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดบานโพธิ์ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน

วิชาการ  เปนเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41  ลําดับที่ 6)

4) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน

วิชาการ  เปนเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41  ลําดับที่ 6)

5) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน

วิชาการ  เปนเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41  ลําดับที่ 6)

6) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนแคทรายวิทยา ตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เปนเงิน 40,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  41  ลําดับที่ 7)

7) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  เปนเงิน 19,450 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  42  ลําดับที่ 11)

8) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดบานโพธิ์ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  เปนเงิน 5,400 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  42  ลําดับที่ 11)
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9) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  เปนเงิน 2,450 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  42  ลําดับที่ 11)

10) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  เปนเงิน 12,700 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  42  ลําดับที่ 11)

งาน ศึกษาไมกําหนดระดับ (กองการศึกษาฯ) รวม 170,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 170,000       บาท

หมวด คาใชสอย รวม 170,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 170,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนชุมชนตําบลคูบัว เปนเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  42  ลําดับที่ 9)

3) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มทักษะดานภาษา

ตางประเทศใหแก เด็ก เยาวชน ประชาชน เปนเงิน 120,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  42  ลําดับที่ 8)

แผนงาน สาธารณสุข 1,164,500     บาท

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 244,500       บาท

งบ บุคลากร รวม 244,500       บาท

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 244,500       บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 244,500       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน

สาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนเวลา 12 เดือน

งาน บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ รวม 920,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 770,000       บาท

หมวด คาใชสอย รวม 770,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 770,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ประจําป 2559 เปนเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 36   ลําดับที่ 1  )
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2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ประจําป 2559 เปนเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  36  ลําดับที่ 2 )

3) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมระบบการแพทยฉุกเฉิน

ประจําป 2559  เปนเงิน 300,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  36  ลําดับที่ 4 )

4) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการคลินิกใกลบานรักษาโรคเฉพาะทาง

(ผูปวยเรื้อรัง) เปนเงิน 50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  37  ลําดับที่ 6 )

5) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV

เปนเงิน 20,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  37  ลําดับที่ 7 )

6) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของตําบลคูบัว 

เปนเงิน 200,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  33  ลําดับที่ 3 )

งบ เงินอุดหนุน รวม 150,000       บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 150,000       บาท

ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000       บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในหมูบานแตละหมู จํานวน 15 หมูบาน

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 36  ลําดับที่ 5 )

แผนงาน สังคมสงเคราะห รวม 825,880       บาท

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (สํานักงานปลัด) รวม 465,880       บาท

งบ บุคลากร รวม 426,880       บาท

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 426,880       บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 269,880       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  

หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมฯ , นักพัฒนาชุมชน เปนเวลา 12 เดือน
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ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,000       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

งบ ดําเนินงาน จํานวน 39,000         บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 39,000         บาท

ประเภท คาเชาบาน จํานวน 36,000         บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000          บาท

เพื่อจายใหแกผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 360,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 360,000       บาท

หมวด คาใชสอย รวม 360,000       บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 78,000         บาท

เพื่อเปนคาจางเหมารายเดือนสําหรับเจาหนาที่ประจําศูนยฟนฟูผูพิการ

จํานวน 1 คน เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 282,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเคราะหผูยากไร และผูดอยโอกาส 

ประจําป 2559  เปนเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 31  ลําดับที่ 1 )

2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการไดมีสวนรวมในชุมชน

เปนเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 31  ลําดับที่ 5 )
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3) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพ สรางจิตใจสดใส ใหแกผูสูงอายุ 

ประจําป 2559 เปนเงิน  150,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  32  ลําดับที่ 7 )

4) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผูสูงอายุ

เปนเงิน 72,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 32  ลําดับที่ 8 )

แผนงาน เคหะและชุมชน รวม 8,320,880     บาท

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง) รวม 2,925,880     บาท

งบ บุคลากร รวม 1,963,080     บาท

หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,963,080     บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 845,040       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผอ.กองชาง

หัวหนาฝายฯ , นายชางโยธา เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 932,040       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ตําแหนง ผช.ชางโยธา

 ผช.ชางเขียนแบบ , ผช.จนท.ธุรการ , ผช.ชางไฟฟา , 

พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา และพนักงานจางทั่วไป 

3 อัตรา เปนเวลา 12 เดือน

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 144,000       บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางทั่วไป

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ

งบ ดําเนินงาน รวม 889,800       บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 165,800       บาท

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางโครงการของ อบต.คูบัว
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ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000         บาท

เพื่อจายใหแกพนักงาน ลูกจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

ประเภท คาเชาบาน

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับ ตามระเบียบ จํานวน 100,800        บาท

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

หมวด คาใชสอย รวม 684,000       บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 434,000       บาท

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ

หรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร 

คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ เปนเงิน 200,000 บาท

2) คาจางเหมารายเดือนสําหรับเจาหนาที่ผูชวยปฏิบัติงาน ของกองชาง

   จํานวน 4 คน เปนเวลา 12 เดือน เปนเงิน 234,000 บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการลงทะเบียนตาง ๆ 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000       บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกองชาง อบต.คูบัว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 40,000         บาท

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร
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งบ ลงทุน รวม 73,000         บาท

หมวด คาครุภัณฑ รวม 73,000         บาท

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 50,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 20 แผนตอนาที เปนระบบมัลติฟงชั่นกระดาษธรรมดา

ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได จํานวน 1 เครื่อง

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 59 ลําดับที่ 10

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 23,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบที่ 1

โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันที่ 7 เมษายน 2558

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) 

   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน  1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ 

   L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ

    Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพไมนอยกวา 1 GB หรือ

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 

   ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

   จํานวน 1 หนวย 

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Intarface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา

   จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 

   18.5  นิ้ว  จํานวน 1 หนวย

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 54 ลําดับที่ 2)
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งาน ไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 3,330,000     บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 1,050,000     บาท

หมวด คาใชสอย รวม 100,000       บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000       บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งกอสราง เชน ฝาทอระบายน้ํา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 950,000       บาท

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000       บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต 4 ลอ 

รถบรรทุก 6 ลอ รถกระเชาไฟฟา และรถไถ รวม 5 คัน

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 250,000       บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส สายไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 100,000       บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน ไม น้ํามันทาไม ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุอื่น จํานวน 200,000       บาท

เพื่อเปนคาจัดหาลูกรัง หินคลุก เพื่อซอมแซมถนนสาธารณะที่ชํารุดเสียหาย

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 

งบ ลงทุน รวม 2,202,000     บาท

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2,202,000     บาท

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 100,000       บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร หมู 8 ตําบลคูบัว

สถานที่กอสรางบริเวณพิกัด N 13.48330  E 99.82431 

ริมถนนสาย 3338 หนาสถานีอนามัยบานหนองยายแกว

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 5.50 เมตร

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 30 ลําดับที่ 1)
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ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,702,000     บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการ ดังนี้

1) โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา หมู 6 ตําบลคูบัว จํานวน 300,000        บาท

จุดเริ่มตนตอจากโครงการเดิม ที่พิกัด   N 13.457507 E 99.83968 ไปทางดานทิศเหนือ

(ประปาฟารมบุญม)ี แลวตัดขามถนนไปทางทิศตะวันออก จุดสิ้นสุดที่พิกัด N 13.47654 E 99.83905

ระยะทาง 215 เมตร โดยใชทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 193 ทอน 

พรอมบอพักฝาปูน จํานวน 25  ชุดตามแบบที่ อบต.กําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 22 ลําดับที่ 5)

2) โครงการกอสรางวางทอ พรอมรางระบายน้ํา คสล. หมู 9 ตําบลคูบัว จํานวน 300,000        บาท

จุดเริ่มตนจากบานนายสายันตที่พิกัด   N 13.48723  E 99.81007  เลียบถนนไปถึงบานนางยุพา  

ระยะทาง 61 เมตร โดยใชทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 56 ทอน พรอมบอพัก 

จํานวน 5 ชุดและกอสรางรางระบายจากบริเวณหนาบาน ร.ต.ชุมพล ขนาดปากราง กวาง 0.20 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60  เมตร ยาว 100 เมตร ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ บานนายสําเภา ที่พิกัด N 13.48692

E 99.80999  ตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 23 ลําดับที่ 8)

3) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา คสล. หมู 10 ตําบลคูบัว จํานวน 200,000        บาท

จุดเริ่มตนโครงการบริเวณขางรานยายตุยที่พิกัด   N 13.48509  E 99.81447  

จุดสิ้นสุดที่ทายซอยพิกัด   N 13.48463 E 99.81486 โดยกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ขนาดปากรางกวาง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาว 57 เมตร ไวกลางถนน คสล. และ

กอสรางถนน คสล. กวาง 2.20 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 116.6 ตร.ม.

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 18 ลําดับที่ 16)

4) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 11 ตําบลคูบัว จํานวน 300,000        บาท

จุดเริ่มตนโครงการทายซอยบานนางเมืองที่พิกัด N 13.47105 E 99.80959 

จุดสิ้นสุดที่ทายซอยพิกัด N 13.47068  E 99.80948 วางทอ คสล. ยาวรวม 118 เมตร

โดยใชทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 108  ทอน พรอมบอพักน้ํา

จํานวน 12 บอ และกอสรางถนน คสล. กวาง 3 เมตรยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

192  ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 19 ลําดับที่ 17)
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5) โครงการกอสรางเสาไฟสองสวางถนนริมคลองชลประทาน หมู 13 ตําบลคูบัว จํานวน 180,000        บาท

จุดเริ่มตนโครงการชวงแรกริมสะพานขางบานลุงลี ที่พิกัด   N 13.47148  E 99.81763 

แลวเลียบคลองไปทางตะวันตกบรรจบกับเสาเดิม ระยะทาง 334 เมตร แลวเวนชวงเสาเดิมไว

เริ่มตอใหมกับเสาตนสุดทายที่พิกัด N  13.46859 E  99.81539 เลียบคลองไปทางทิศตะวันตก 

 สิ้นสุดที่บานลุงอบ ที่พิกัด N  13.46701 E  99.81465 ระยะทาง 360 เมตร รวม 2 ชวง

 ระยะทางยาวรวม 694 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 28 ลําดับที่ 4)

6) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 14 ตําบลคูบัว จํานวน 30,000          บาท

จุดเริ่มตนโครงการ รางระบายน้ําเดิมขางบาน ส.อบต. สุทิน ที่พิกัด  N 13.449366  E 99.821380 

ไปทางทิศตะวันตก ขนาดปากรางกวาง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60  เมตร ยาว 12 เมตร

พรอมวางทอ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน จุดสิ้นสุดที่บอพักขางถนนที่

พิกัด   N 13.449197  E 99.821427 ตามแบบที่ อบต.กําหนด

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 21 ลําดับที่ 2)

7) โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 14 ตําบลคูบัว จํานวน 270,000        บาท

จุดเริ่มตนโครงการ หนาวัดหนามพุงดอ ที่พิกัด  N 13.449463 E 99.820847 

ตัดถนนไปทางทิศเหนือดานตรงขามโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ขนาดทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร พรอมบอพัก คสล.ฝาปูน รวมระยะทางยาว 195 เมตร ใชทอจํานวน 177 ทอน 

บอพักจํานวน 18 บอ จุดสิ้นสุดที่ลําเหมืองสาธารณะ ที่ พิกัด N 13.451005 E 99.820222

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 25 ลําดับที่ 17)

8) โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 15 ตําบลคูบัว จํานวน 122,000        บาท

จุดเริ่มตนโครงการ ริมถนนซอยเลียบหลังโรงเจ ที่พิกัด  N 13.46450 E 99.820847 

ไปทางทิศเหนือ ตัดผานถนนไปสิ้นสุด บานนางเฮียง ที่พิกัด  N 13.46529  E 99.81923

 โดยใช ทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก คสล.

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 23 ลําดับที่ 9)
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ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 400,000       บาท

เพื่อจายเปนคารักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตามโครงการ ดังนี้

1) โครงการกอสรางซอมแซมปากบอพักน้ําพรอมฝา คสล. หมู 10 ตําบลคูบัว จํานวน 100,000        บาท

สถานที่กอสรางบริเวณพิกัด   N 13.48330  E 99.82431 

โดยกอสรางปากบอพัก พรอมฝา คสล.  ขนาด 88 x 88 x 15 เซนติเมตร จํานวน 35 ฝา

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 25 ลําดับที่ 15)

2) โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 12 ตําบลคูบัว จํานวน 300,000        บาท

จุดเริ่มตนตอจากโครงการเดิม ที่พิกัด N 13.47303  E 99.82832 จุดสิ้นสุดที่พิกัด 

N 13.47227  E 99.82962 โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5.50 เมตร ยาว 126 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  693 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 16 ลําดับที่ 12)

งบ เงินอุดหนุน รวม 78,000         บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 78,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 78,000         บาท

เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เปนคาใชจายในการขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ ภายในหมูที่  15 ตามแบบที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีกําหนด 

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 290 ลําดับที่ 5)

งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สํานักงานปลัดฯ) รวม 2,065,000     บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 2,065,000     บาท

หมวด คาใชสอย รวม 1,630,000     บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000     บาท

1) เพื่อเปนคาจางเหมารายเดือนสําหรับคนขับรถบรรทุกขยะ 1 คน

และคนงานประจํารถบรรทุกขยะ 6 คน เปนเงิน  600,000 บาท

2) เพื่อเปนคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย เปนเงิน 900,000 บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 30,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดลอม

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 50  ลําดับที่ 1)
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ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000       บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะของ อบต.คูบัว 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 435,000       บาท

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาถังสาธารณะ เปนขยะพลาสติกทรงกลม ไมมีฝาปด ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 200 ลิตร จํานวน 50 ใบ 

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 50  ลําดับที่ 2)

ประเภท วัสดุยานพาหนะ จํานวน 50,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถบรรทุกขยะ

เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000       บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกขยะ 

จํานวน 2 คัน

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000          บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผา รองเทา ถุงมือ

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 820,000       บาท

งาน สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (สํานักงานปลัดฯ) รวม 820,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 520,000       บาท

หมวด คาใชสอย รวม 520,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 520,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลคูบัว 

เปนเงิน  40,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 33   ลําดับที่ 1 )

2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเด็กและเยาวชน  

เปนเงิน  30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 33   ลําดับที่ 2 )
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4) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบานตําบลคูบัว 

เปนเงิน  350,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 33   ลําดับที่ 4 )

5) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง

เปนเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 34   ลําดับที่ 7 )

6) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธสินคา OTOP ของตําบลคูบัว

เปนเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  34  ลําดับที่ 9  )

งบ ลงทุน รวม 300,000       บาท

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 300,000       บาท

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 300,000       บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาเอนกประสงค หมู 7 ตําบลคูบัว

สถานที่กอสรางบริเวณพิกัด   N 13.48396  E 99.82645  

 ขนาด กวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 เมตร  จํานวน 1 หลัง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  30  ลําดับที่ 2  )

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,277,500     บาท

งาน กีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) รวม 722,500       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 447,500       บาท

หมวด คาใชสอย รวม 350,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 350,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนระดับประถมหางไกลยาเสพติด "คูบัวเกมส" 

 เปนเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 47  ลําดับที่ 1)

2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชนตานภัยยาเสพติด

เปนเงิน 120,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 47  ลําดับที่ 2)
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3) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันฟุตบอลอาวุโส

เปนเงิน 30,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 48  ลําดับที่ 4)

4)

เปนเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 47  ลําดับที่ 3  )

หมวด คาวัสดุ รวม 97,500         บาท

ประเภท วัสดุกีฬา จํานวน 97,500         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับหมูบานทุกหมู 

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  48  ลําดับที่ 4)

งบ เงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000         บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลเขางู  ตามโครงการกีฬาประเพณีฟุตบอล

ประเพณีอําเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" ครั้งที่ 19

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  49  ลําดับที่ 12 )

งบ ลงทุน รวม 260,000       บาท

หมวด ครุภัณฑ รวม 260,000       บาท

ประเภท ครุภัณฑกีฬา จํานวน 260,000       บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง สําหรับหมูบาน ดังนี้

1) หมูบาน หมูที่ 8  จํานวน 10 ชุด โดยติดตั้งบริเวณริมรั้วโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานคูบัว

2) หมูบาน หมูที่ 9  จํานวน 3 ชุด โดยติดตั้งบริเวณหมูบานโรสการเดนท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  49  ลําดับที่ 9 และ 10)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีอําเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" 
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งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (กองการศึกษาฯ) รวม 555,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 540,000       บาท

หมวด คาใชสอย รวม 540,000       บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 540,000       บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการบวชศิลจาริณีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปนเงิน  60,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  45  ลําดับที่ 1 )

2) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทองถิ่น

 เปนเงิน  150,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  45  ลําดับที่ 5 )

3) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแหเทียนพรรษา ตําบลคูบัว

เปนเงิน  40,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  45  ลําดับที่ 2 )

4) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดการประกวดทอผาพื้นเมือง (ผาซิ่นตีนจก) ไท-ยวนคูบัว 

เปนเงิน  50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  45  ลําดับที่ 3)

5) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน

เปนเงิน  100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  46  ลําดับที่ 6)

6) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เปนเงิน  40,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  45  ลําดับที่ 4)

7) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการคายพุทธบุตร เปนเงิน 50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  43 ลําดับที่ 3 )

8) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในตําบลคูบัว 

 เปนเงิน 50,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  44  ลําดับที่ 4 )

งบ เงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท

หมวด เงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 15,000         บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอเมืองราชบุรี ตามโครงการ"ทองเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอง" ประจําป 2559

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 46  ลําดับที่ 7 )
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แผนงาน การเกษตร รวม 240,000       บาท

งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 240,000       บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 40,000         บาท

หมวด คาวัสดุ รวม 40,000         บาท

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000         บาท

เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและจํากัดศัตรูพืช

พันธุพืช ปุย อุปกรณในการเกษตร เปนตน

งบ ลงทุน รวม 200,000       บาท

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000       บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000       บาท

เพื่อเปนคาดําเนินการขุดลอกคลองไสไกในพื้นที่ตําบลคูบัว

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 52 ลําดับที่ 1)

แผนงาน การพาณิชย รวม 3,196,000     บาท

งาน กิจการประปา (กองชาง) รวม 3,196,000     บาท

งบ ดําเนินงาน รวม 3,076,000     บาท

หมวด คาใชสอย รวม 356,000       บาท

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 156,000       บาท

เพื่อเปนคาจางเหมารายเดือนสําหรับคนงานทั่วไป ที่ปฎิบัติงานประจํา

โรงผลิตน้ําประปาหมูบาน จํานวน 2 คน

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000       บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง

และทรัพยสินอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.คูบัว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

หมวด คาวัสดุ รวม 400,000       บาท

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 400,000       บาท

เพื่อเปนคาจัดหาเคมีภัณฑที่จําเปนตองใชในการผลิตน้ําประปาหมูบาน

หมวด คาสาธารณูปโภค รวม 2,320,000     บาท

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 820,000       บาท

เพื่อเปนคากระแสไฟฟาโรงผลิตน้ําประปาหมูบาน
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ประเภท คาน้ําประปา จํานวน 1,500,000     บาท

เพื่อเปนคาน้ําประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี

งบ ลงทุน รวม 120,000       บาท

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 120,000       บาท

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 120,000       บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา หมู 13 ตําบลคูบัว

จุดที่ 1 จากบานนายเมง ถึงบานนางสาวแรม ความยาว 76 เมตร  โดยวางทั้งสองดานใชทอ 

         พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 38 ทอนจุดเริ่มตนปากซอย(บานนายเมง) ที่พิกัด  N 13.46867 

         E 99.81606 จุดสิ้นสุดที่ทายซอยพิกัด N 13.46802  E 99.81617

จุดที่ 2 จากบานลุงจวน  ถึงบานนายสวัสดิ์ ยิ่งงามแกว ความยาว 300 เมตร โดยใชทอ  พีวีซี

          ขนาด 3 นิ้ว 75 ทอน จุดเริ่มตน(บานลุงจวน) ที่พิกัด  N 13.47037 E 99.82168

          จุดสิ้นสุดที่ทายซอยนายสวัสดิ์ พิกัด  N 13.46974  E 99.82253

จุดที่ 3 จากบานนายประเมิน ถึงบานนายเจริญ ความยาว 100 เมตร โดยใชทอ  พีวีซี 

         ขนาด 3 นิ้ว 25 ทอน จุดเริ่มตน (บานนายประเมิน) ที่พิกัด  N 13.47210 E 99.81786 

         จุดสิ้นสุดที่บานนายเจริญ พิกัด  N 13.47338  E 99.81755

         พรอมน้ํายาเชื่อมทอและคาแรงงานในขุดฝงทอ ตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธ 

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 26 ลําดับที่ 1)
  

แผนงาน งบกลาง รวม 1,195,000     บาท

งาน งบกลาง (สํานักงานปลัดฯ) รวม 1,195,000     บาท

งบ งบกลาง รวม 1,195,000     บาท

หมวด งบกลาง รวม 940,000       บาท

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000       บาท

เพื่อจายสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง และของ

พนักงานจาง รวมเปนรอยละ 5 ของคาจางพนักงานจางทั้งหมด

ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000         บาท

เพื่อเปนเงินสงเคราะหผูปวยโรคเอดส จํานวน 15 ราย 

รายละ 500 บาทตอเดือน 

ประเภท สํารองจาย จํานวน 300,000       บาท

เพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม และคาใชจายใน

กรณีจําเปนตามความเหมาะสม
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ประเภท รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 350,000       บาท

1) เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลคูบัว

เปนเงิน 250,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 36   ลําดับที่ 3)

2) เพื่อจายสมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบลคูบัว ประจําป 2559

เปนเงิน 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  34  ลําดับที่ 5 )

หมวด บําเหน็จ/บํานาญ รวม 255,000       บาท

ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 255,000       บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน 

พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตรา

รอยละ 1 ของประมาณการรายรับ


	ปก
	ส่วนที่ 1
	คำแถลง
	รับ+จ่าย
	หลักการและเหตุผล
	ตามแผนงาน
	ข้อบัญญัติ
	รายงานประมาณการรายรับ
	รายละเอียดรายรับ
	ประมาณการรายจ่าย
	รายละเอียดรายจ่าย (2)

