
สรุปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ แผนงาน หมวด งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

1 สํานักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ  116,0000.-บาท  
2 สํานักงานปลัด สรางความ

เขมแข็ง 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

   300,000.-บาท  

3 กองคลัง บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ      20,300.-บาท  
4 กองชาง เคหะชุมชน คาครุภัณฑ      73,000.-บาท  
5 กองชาง ไฟฟาถนน คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
2,202,000.-บาท  

6 กองชาง การเกษตร คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

   200,000.-บาท  

7 กองชาง (กิจการประปา) การพาณิชย คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

   120,000.-บาท  

8 กองการศึกษาฯ การศึกษา คาครุภัณฑ      50,000.-บาท  
9 กองการศึกษาฯ การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภัณฑ    260,000.-บาท  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
3,341,300.- บาท 

 

 

 

(ลงชื่อ)..........................................................ผูรายงาน 

(นายชัยวัฒน  อิฏฐมนากูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

สํานักงานปลัด 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

สํานักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  16,000.-บาท  
   1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสาํนักงาน จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน  16,000  

บาทโดยมีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันท่ี 7 
เมษายน 2558 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกนหลัก (2 core) 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน  1 
หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ GHZ หรือดีกวา มขีนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจไุมนอยกวา  100 GB จํานวน  1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Intarface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวาม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา   18  น้ิว  จํานวน 1 หนวย (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-
2561  หนา 53 ลําดับท่ี 1 ) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

สํานักงานปลัด 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

สํานักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  100,000.-บาท  
   - เพ่ือจายเปนคาตดิตั้งเครื่องรับสญัญาณเสียงไรสาย UHF 420.000 MHz พรอม

เครื่องขยายเสียง 80 วัตต และ Decoder เสาอากาศปรับทิศทางได พรอมสายนํา
สัญญาณและอุปกรณตอเสา รวมท้ังลําโพง Horn ขนาด 15 น้ิว 60 วัตต 2 ตัว 
จํานวน 2 ชุด(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 64 ลําดบัท่ี 10 ) 

  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 116,000.-บาท  
 สรางความ

เขมแข็ง 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาสาธารณูปโภค   

   เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาเอนกประสงค หมู 7 ตําบลคูบัวสถานท่ีกอสรางบริเวณ
พิกัด   N 13.48396  E 99.82645 ขนาด กวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 
เมตร  จํานวน 1 หลังตามแบบท่ีอบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  30  ลาํดับท่ี 2  
) 

300,000.-บาท  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 300,000.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองคลงั 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

กองคลัง บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  16,000.-บาท  
   1) เพ่ือเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน   จํานวน   1  เครื่อง เปนเงิน 

16,000 บาทโดยมีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันท่ี 
7 เมษายน 2558 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา  จํานวน  1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ GHZ หรือดีกวา มขีนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1TBหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจไุมนอยกวา  100 GB จํานวน  
1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Intarface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวาม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18  น้ิว  จํานวน 1 หนวย 
(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 53 ลําดับท่ี 1 ) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองคลงั 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

กองคลัง บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  4,300.-บาท  
   2) เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน  1 เครื่อง 

เปนเงิน  4,300  บาท 
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดาํไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพสไีมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาํไมนอยกวา  30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอ
นาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา  20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยใสกระดาษไดไมนอยกวา 
100 แผน 
(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 58 ลําดับท่ี 6 ) 

  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,300.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

กองชาง เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  50,000.-บาท  
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ดํา)ความเร็ว 20 แผน

ตอนาที เปนระบบมัลติฟงช่ันกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได จํานวน 1 
เครื่อง (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 59 ลําดับท่ี 10 

  

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 23,000.-บาท  
   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบท่ี 1 โดยมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันท่ี 7 เมษายน 2558 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน 
เสมือน (8 Thread) โดยมคีวามเรว็สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz 
จํานวน  1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรบั
แบบ  L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา 
ดังน้ี 
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไม
นอยกวา 1 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพไม
นอยกวา 1 GB หรือ 
 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphicsท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 1 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

   - มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TBจํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Intarface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวาม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18.5  น้ิว  จํานวน 1 หนวย 
(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 54 ลําดับท่ี 2) 

  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 73,000.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

กองชาง ไฟฟาถนน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   

   เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร หมู 8 ตําบลคูบัวสถานท่ีกอสรางบริเวณ
พิกัด N 13.48330  E 99.82431รมิถนนสาย 3338 หนาสถานีอนามัยบาน
หนองยายแกวขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 5.50 เมตรตามแบบท่ี
อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสมัพันธโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2559-2561 หนา 30 ลําดับท่ี 1) 
1.โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า หมู 6 ตําบลคูบัวจุดเริม่ตนตอจากโครงการเดิม 
ท่ีพิกัด   N 13.457507 E 99.83968 ไปทางดานทิศเหนือ(ประปาฟารมบุญมี) 
แลวตัดขามถนนไปทางทิศตะวันออก จุดสิ้นสดุท่ีพิกัด N 13.47654 E 
99.83905ระยะทาง 215 เมตร โดยใชทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร จาํนวน 193 ทอนพรอมบอพักฝาปูน จํานวน 25  ชุดตามแบบท่ี อบต.
กําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-
2561 หนา 22 ลําดบัท่ี 5) 
2.โครงการกอสรางวางทอ พรอมรางระบายนํ้า คสล. หมู 9 ตําบลคูบัวจุดเริม่ตน
จากบานนายสายันตท่ีพิกัด   N 13.48723  E 99.81007  เลียบถนนไปถึงบาน
นางยุพาระยะทาง 61 เมตร โดยใชทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 56 ทอน พรอมบอพักจํานวน 5 ชุดและกอสรางรางระบายจากบริเวณหนา
บาน ร.ต.ชุมพล ขนาดปากราง กวาง 0.20 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.60  เมตร ยาว 
100 เมตร ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดท่ี บานนายสําเภา ท่ีพิกัด N 13.48692E 
99.80999  ตามแบบท่ี อบต.กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ(ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 23 ลําดับท่ี 8) 

100,000.-บาท 
 
 
 
300,000.-บาท 
 
 
 
 
 
300,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

   3.โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายนํ้า คสล. หมู 10 ตาํบลคูบัว
จุดเริม่ตนโครงการบริเวณขางรานยายตุยท่ีพิกัด   N 13.48509  E 99.81447
จุดสิ้นสุดท่ีทายซอยพิกัด   N 13.48463 E 99.81486 โดยกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.  ขนาดปากรางกวาง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาว 57 
เมตร ไวกลางถนน คสล. และกอสรางถนน คสล. กวาง 2.20 เมตร ยาว 53 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 116.6 ตร.ม.ตามแบบท่ีอบต.กําหนด  พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 18 
ลําดับท่ี 16) 
4.โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. หมู 11 ตําบลคูบัว
จุดเริม่ตนโครงการทายซอยบานนางเมืองท่ีพิกัด N 13.47105 E 99.80959
จุดสิ้นสุดท่ีทายซอยพิกัด N 13.47068  E 99.80948 วางทอ คสล. ยาวรวม 
118 เมตรโดยใชทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 108  ทอน 
พรอมบอพักนํ้าจํานวน 12 บอ และกอสรางถนน คสล. กวาง 3 เมตรยาว 64 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา192  ตารางเมตร ตามแบบท่ีอบต.กําหนด  
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 
19 ลําดับท่ี 17) 
5.โครงการกอสรางเสาไฟสองสวางถนนริมคลองชลประทาน หมู 13 ตําบลคูบัว
จุดเริม่ตนโครงการชวงแรกรมิสะพานขางบานลุงลี ท่ีพิกัด   N 13.47148  E 
99.81763แลวเลียบคลองไปทางตะวันตกบรรจบกับเสาเดิม ระยะทาง 334 
เมตร แลวเวนชวงเสาเดิมไวเริม่ตอใหมกับเสาตนสดุทายท่ีพิกัด N  13.46859 E  
99.81539 เลียบคลองไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดท่ีบานลุงอบ ท่ีพิกัด N  
13.46701 E  99.81465 ระยะทาง 360 เมตร รวม 2 ชวง ระยะทางยาวรวม 
694 เมตร ตามแบบท่ีอบต.กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ(ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 28 ลําดับท่ี 4) 

200,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
300,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
180,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

   6.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. หมู 14 ตําบลคูบัวจุดเริ่มตนโครงการ ราง
ระบายนํ้าเดิมขางบาน ส.อบต. สทิุน ท่ีพิกัด  N 13.449366  E 99.821380ไป
ทางทิศตะวันตก ขนาดปากรางกวาง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60  เมตร ยาว 
12 เมตรพรอมวางทอ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จาํนวน 5 ทอน 
จุดสิ้นสุดท่ีบอพักขางถนนท่ีพิกัด   N 13.449197  E 99.821427 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 21 ลําดับท่ี 2) 
7.โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. หมู 14 ตําบลคูบัวจุดเริม่ตนโครงการ 
หนาวัดหนามพุงดอ ท่ีพิกัด  N 13.449463 E 99.820847ตดัถนนไปทางทิศ
เหนือดานตรงขามโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ขนาดทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร พรอมบอพัก คสล.ฝาปูน รวมระยะทางยาว 195 เมตร ใชทอจํานวน 177 
ทอนบอพักจํานวน 18 บอ จุดสิ้นสุดท่ีลําเหมืองสาธารณะ ท่ี พิกัด N 
13.451005 E 99.820222ตามแบบท่ีอบต.กําหนด  พรอมปายประชาสมัพันธ
โครงการ (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 25 ลาํดบัท่ี 17) 
8.โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. หมู 15 ตําบลคูบัวจุดเริม่ตนโครงการ 
ริมถนนซอยเลียบหลังโรงเจ ท่ีพิกัด  N 13.46450 E 99.820847ไปทางทิศ
เหนือ ตัดผานถนนไปสิ้นสดุ บานนางเฮียง ท่ีพิกัด  N 13.46529  E 99.81923 
โดยใช ทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก คสล.ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด  พรอมปายประชาสมัพันธโครงการ (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-
2561 หนา 23 ลําดบัท่ี 9) 

30,000.-บาท 
 
 
 
 
270,000.-บาท 
 
 
 
 
 
122,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   เพ่ือจายเปนคารักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามโครงการ ดังน้ี 

1.โครงการกอสรางซอมแซมปากบอพักนํ้าพรอมฝา คสล. หมู 10 ตําบลคูบัว
สถานท่ีกอสรางบริเวณพิกัด   N 13.48330  E 99.82431โดยกอสรางปากบอ
พัก พรอมฝา คสล.  ขนาด 88 x 88 x 15 เซนติเมตร จํานวน 35 ฝาตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  พรอมปายประชาสมัพันธโครงการ (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2559-2561 หนา 25 ลําดับท่ี 15) 
2.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรตี หมู 12 ตําบลคูบัว
จุดเริม่ตนตอจากโครงการเดมิ ท่ีพิกัด N 13.47303  E 99.82832 จดุสิ้นสุดท่ี
พิกัด N 13.47227  E 99.82962 โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5.50 
เมตร ยาว 126 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  693 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.กําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ (ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559-2561 หนา 16 ลําดบัท่ี 12) 

 
100,000.-บาท 
 
 
 
300,000.-บาท 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,202,000.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองชาง 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

กองชาง การเกษตร คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   

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

200,000.-บาท  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000.-บาท  
 การพาณิชย คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 120,000.-บาท  

   จุดท่ี 1 จากบานนายเมง ถึงบานนางสาวแรม ความยาว 76 เมตร  โดยวางท้ังสอง
ดานใชทอ   พีวีซี ขนาด 3 น้ิว 38 ทอนจุดเริม่ตนปากซอย(บานนายเมง) ท่ีพิกัด  N 
13.46867 E 99.81606 จดุสิน้สุดท่ีทายซอยพิกัด N 13.46802  E 
99.81617 
จุดท่ี 2 จากบานลุงจวน  ถึงบานนายสวัสดิ์ ยิ่งงามแกว ความยาว 300 เมตร โดย
ใชทอ  พีวีซีขนาด 3 น้ิว 75 ทอน จุดเริ่มตน(บานลุงจวน) ท่ีพิกัด  N 13.47037 
E 99.82168 จดุสิ้นสุดท่ีทายซอยนายสวัสดิ์ พิกัด  N 13.46974  E 
99.82253 
จุดท่ี 3 จากบานนายประเมิน ถึงบานนายเจรญิ ความยาว 100 เมตร โดยใชทอ  
พีวีซีขนาด 3 น้ิว 25 ทอน จุดเริม่ตน (บานนายประเมิน) ท่ีพิกัด  N 13.47210 E 
99.81786  จดุสิ้นสุดท่ีบานนายเจรญิ พิกัด  N 13.47338  E 99.81755   
พรอมนํ้ายาเช่ือมทอและคาแรงงานในขุดฝงทอ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด พรอมปาย
ประชาสมัพันธ (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 26 ลําดบัท่ี 1) 

  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 120,000.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 

(งบลงทุน) 

กองการศึกษาฯ 

สวนราชการ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

หมายเหตุ 

กองการศึกษาฯ การศึกษา คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ   
   เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ  รถยนตบรรทุกเล็กอีซูซหุมายเลข

ทะเบียน บม-5433 ราชบุรี เชน ซอมแซมเครื่องยนต และอ่ืนๆ (ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 61  ลาํดับท่ี 13) 

50,000.-บาท  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 50,000.-บาท  
 การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา   

   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง สําหรับหมูบาน ดังน้ี 
1.หมูบาน หมูท่ี 8  จํานวน 10 ชุด โดยติดตั้งบรเิวณริมรั้วโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพบานคูบัว 
2.หมูบาน หมูท่ี 9  จํานวน 3 ชุด โดยตดิตั้งบริเวณหมูบานโรสการเดนท (ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา  49  ลําดับท่ี 9 และ 10) 

 
260,000.-บาท 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 260,000.-บาท  
 


