
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบล 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  255๘ 

_______________________________________ 

 

                   อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา  58/5  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพ่ิมเติมถึ งปจจุบัน  ความวา  “ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป   โดยใหประกาศไวโดย

เปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย”  นั้น  

                    บัดนี้  นายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  ไดปฏิบัติงานตามนโยบายตามท่ีเคยแถลงตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  ครบรอบระยะเวลา  1  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  255๘   

    จึงขอประกาศรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล สองพ่ีนอง

ใหทราบโดยท่ัวกัน   ซ่ึงรายละเอียดรายงานดังกลาวปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้ 

                      

                   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  255๘ 

 

 

                                             (ลงชื่อ)  

                                                                (นายผล    เอกบุตร ) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

 



 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘                             

 

ของ 

 

นายผล    เอกบุตร 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 

องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุร ี



เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  และทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  ตลอดจนผู

ทรงเกียรติทุกทาน 

      ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2550  หมวด  14  มาตรา  287  วรรค 3  

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ   การ

ใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ   เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ

บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง ปจจุบัน  มาตรา  58/5  ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  อีกท้ังตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.  2548  ขอ  30  

(5)  กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

             ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  

หมวด 14  มาตรา  287  วรรค  3  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไข

เพ่ิมเติมถึง ปจจุบัน   มาตรา  58/5  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ขอ  30  (5)   กระผมจึงขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการ

ใชจาย  และผลการดําเนินงานรวมท้ังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

255๘  เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลอันทรงเกียรติไดรับทราบ  และเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ   เพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวมในการตรวจสอบ  และกํากับการบริหารจัดการของการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  ตอไป 

ทานประธานสภาฯท่ีเคารพ 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ี

นองใหกระผม  นายผล  เอกบุตร  เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  และกระผมได

แถลงนโยบายตอสภาอันทรงเกียรติแหงนี้เม่ือวันท่ี  ๗  เมษายน  25๕๔  ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย  ขาพเจา  นายผล  เอกบุตร  นายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  จึงขอรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติ งานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘   ภายใตความ

รับผิดชอบของกระผม   กระผมและคณะผูบริหารไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชน  เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดตามท่ีไดคาดหวังเอาไว   แต

ท้ังนี้อยูภายใตขอจํากัดหลายประการ  ไมวาจะเปนปญหางบประมาณท่ีไมเพียงพอตลอดจนระบบการบริหารจัดการ

ท่ีเปนอุปสรรค  ซ่ึงกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการ

แกไขปญหากระผมจะมุงเนนใหคนสวนใหญไดรับประโยชนมากท่ีสุด  จึงใครขอแถลงผลการดําเนินงาน   ตาม

นโยบายท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล สองพ่ีนองตามแผนงานท่ีกระทําไปแลวประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังนี้ 



๑.  รายรับจริงประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  มีรายรับ  ท้ังส้ิน     

     27,617,362.81  บาท  แยกเปน 

๑.๑  หมวดภาษีอากร    รวมเปนเงิน  ๑๔๙,๓๓๖.๕๒  บาท  ไดแก 

 -  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   เปนเงิน    ๑๐๒,๓๓๗.๐๐  บาท   

-  ภาษีบํารุงทองท่ี   เปนเงิน      ๒๐,๗๐๘.๕๒   บาท 

-  ภาษีปาย    เปนเงิน      ๒๖,๒๙๑.๐๐  บาท  

๑.๒  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต    รวมเปนเงิน  ๒,๗๕๖.๐๐  บาท  ไดแก 

-  คาปรับการผิดสัญญา   เปนเงิน    1,606.00  บาท 

-  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย เปนเงิน    1,150.00  บาท 

 ๑.๓  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวมเปนเงิน  209,183.44  บาท  ไดแก 

-  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    เปนเงิน  ๒๐๙,๑๘๓.๔๔  บาท  

 ๑.๔  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวมเปนเงิน  99,700.00  บาท  ไดแก 

 -  คาขายแบบแปลน   เปนเงิน    99,700.00  บาท 

๑.๕  หมวดภาษีจัดสรรใหตามกฎหมาย    รวมเปนเงิน  13,572,294.88  บาท  ไดแก 

-  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน   เปนเงิน     311,381.54  บาท 

-  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   เปนเงิน  7,402,593.93  บาท 

-  ภาษีมูลคาเพ่ิม  1 ใน 9     เปนเงิน  2,194,064.20  บาท 

-  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      เปนเงิน     316,802.97  บาท 

-  ภาษีสุรา       เปนเงิน  1,017,435.17  บาท 

-  ภาษีสรรพสามิต      เปนเงิน  1,752,824.26  บาท 

-  อากรประมง       เปนเงิน       11,650.00  บาท 

-  คาภาคหลวงแร      เปนเงิน       32,429.15  บาท 

-  คาภาคหลวงปโตรเลียม     เปนเงิน       50,110.27  บาท 

-  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ   เปนเงิน       78,920.31  บาท 



-  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์ฯ    เปนเงิน     404,083.08  บาท 

๑.๖  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    รวมเปนเงิน  6,936,419.00  บาท  ไดแก 

-  เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา  เปนเงิน 

   6,936,419.00  บาท 

๑.๗  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    รวมเปนเงิน  6,647,672.97  บาท  ไดแก 

-  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ตามยุทธศาสตร ป 2557)   เปนเงิน  1,040,792.00  บาท 

-  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ   เปนเงิน  3,489,000.00  บาท 

-  โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  เปนเงิน 614,400.00 บาท 

-  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   เปนเงิน     265,000.00  บาท 

-  สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเงิน  ๑,๒๓๘,๔๘๐.๙๗ 

   บาท  แยกเปน  เงินเดือน  คาตอบแทนพนักงานจาง  ประกันสังคม  สื่อการเรียนการสอน 

๒.  รายจายจริงประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  รวมเปนเงินท้ังส้ิน    

     ๒๕,๒๗๓,๕๓๔.5๖  บาท  แยกเปนรายจาย  ดังนี้ 

 ๒.๑  รายจายงบกลาง    รวมเปนเงิน  413,116.00  บาท  ไดแก 

 -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     เปนเงิน   49,796.00  บาท 

 -  เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส   เปนเงิน   41,500.00  บาท 

 -  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน  เปนเงิน  80,190.00  บาท 

 -  เงินสมทบ (กบท)      เปนเงิน  142,000.00  บาท 

 -  เงินสํารองจาย      เปนเงิน    99,630.00  บาท 

 ๒.๒  รายจายประจํา    รวมเปนเงิน  15,025,237.59  บาท  ไดแก 

 -  เงินเดือน (ฝายการเมือง)     เปนเงิน  2,225,520.00  บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝายประจํา)     เปนเงิน  3,690,437.00  บาท 

 -  คาตอบแทน       เปนเงิน     496,165.00  บาท 

 -  คาใชสอย       เปนเงิน  3,384,239.68  บาท 



 -  คาวัสดุ       เปนเงิน  1,975,275.30  บาท 

 -  คาสาธารณูปโภค      เปนเงิน     237,990.03  บาท 

 -  เงินอุดหนุน       เปนเงิน  3,015,610.58  บาท 

 ๒.๓  รายจายเพ่ือการลงทุน    รวมเปนเงิน  3,3๓๖,๕00.00  บาท  ไดแก 

 -  คาครุภัณฑ       เปนเงิน       81,000.00  บาท 

 -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     เปนเงิน  3,2๕๕,๕00.00  บาท 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  วันท่ี  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๘ 

 

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 
รวมทุกสํานัก  18,818,053.59    

งบกลาง      413,116.00   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและผูประกันตน        49,796.00  งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (กบท.)      142,000.00  งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน        80,190.00  งบกลาง 
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสองพ่ีนอง          41,500.00  งบกลาง 
เงินสํารองจาย         99,630.00  งบกลาง 

สํานักงานปลัด 12,399,689.01  
เงินเดือน  (ฝายการเมือง)    2,225,520.00   

เงินเดือนนายก / รองนายก      514,080.00  บริหารท่ัวไป 
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก /รองนายก        42,120.00  บริหารท่ัวไป 
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก        42,120.00  บริหารท่ัวไป 
เงินคาตอบแทนเลขานุการ / ท่ีปรึกษา นายก อบต.        86,400.00  บริหารท่ัวไป 
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     1,540,800.00  บริหารท่ัวไป 

เงินเดือน  (ฝายประจํา)    2,412,793.00   
เงินเดือนพนักงาน     1,641,428.00  บริหารท่ัวไป 
เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน         10,090.00  บริหารท่ัวไป 
เงินประจําตําแหนงปลัด อบต.สองพ่ีนอง         42,000.00  บริหารท่ัวไป 
คาจางลูกจางประจํา       166,395.00  บริหารท่ัวไป 
คาจางพนักงานจาง      393,040.00  บริหารท่ัวไป 
เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง       159,840.00  บริหารท่ัวไป 

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 
คาตอบแทน  ใชสอย  วัสดุ    4,624,585.98   



คาตอบแทน      438,665.00   
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามท่ีไดรับหมาย          1,500.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  (กันเงินไวรอจาย)        360,200.00  บริหารท่ัวไป 
คาเชาบาน        71,400.00  บริหารท่ัวไป 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร          5,565.00  บริหารท่ัวไป 

คาใชสอย    2,343,516.68   
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ         60,789.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาจางบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซ่ึงมิใช
การประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางใด เปนคาจาง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ
ใหบริการ            16,000.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายคาจัดทําเว็บไซด  และคาจดทะเบียนเว็บไซด           3,000.00  บริหารท่ัวไป 
คาติดตั้งมูลี่        40,000.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคารับรองตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล         11,075.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ 
งบประมาณ 300,000 บาท  วันท่ี 5 พย 57 โอนลด  120,000 บาท      179,975.00  บริหารท่ัวไป 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง             
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
นาของพนักงานสวนตําบล 

       21,950.00  บริหารท่ัวไป 

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา  พวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม            1,000.00  บริหารท่ัวไป 
คารับวารสาร          4,888.00  บริหารท่ัวไป 
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ, ท่ีดินสิ่งกอสราง, ทรัพยสินอ่ืนๆ      
(รับโอนเพ่ิม วันท่ี 20 กพ 58 จํานวน 75,000 บาท) 

      
223,226.68  บริหารท่ัวไป 

คาปรับปรุงซอมแซมระบบประปา  หมู  3 (รับโอนเพ่ิม วันท่ี 20 กพ 
58 จํานวน 75,000 บาท)        73,400.00  บริหารท่ัวไป 
คาใชจายในการประชุมประชาคมการจัดทําแผนชุมชน          9,700.00  บริหารท่ัวไป 
คาใชจายในการซอมแผนระงับอัคคีภัย / ซอมแผนการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนหรือสาธารณภัยตางๆ        12,740.00  

การรักษาความ
สงบภายใน 

คาใชจายในการฝกอบรมพนักงานปองกันภัย/อปพร และ OTOS      109,835.00  
การรักษาความ

สงบภายใน 

คาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา           1,950.00  
การรักษาความ

สงบภายใน 

คาใชจายโครงการทําบุญ แหเทียนวันเขาพรรษา ศูนยฯหนองปนแตก          5,000.00  การศึกษา 
   
   
 
   

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



คาใชจายโครงการวันสําคัญทางศาสนา  วันวิสาขบูชา  ศูนยฯหนอง
ปนแตก          5,000.00  การศึกษา 
คาใชจายโครงการวันสําคัญทางศาสนา  วันมาฆบูชา  ศูนยฯหนอง 
ปนแตก          5,000.00  การศึกษา 
คาใชจายโครงการ  รอยมะลิรอยใจ  แทนมาลัยมอบใหแม  ศูนยฯ
หนองปนแตก          5,000.00  การศึกษา 
คาใชจายโครงการทําบุญตักบาตรวันมาฆบูชา  ศูนยฯ อ ฮ ลิงค          5,000.00  การศึกษา 
คาใชจายโครงการหนูนอยฟนสวยไรฟนพุ  ศูนยฯ อ ฮ ลิงค          4,980.00  การศึกษา 
คาใชจายโครงการทําบุญ แหเทียนวันเขาพรรษา  ศูนยฯ อ ฮ ลิงค          5,000.00  การศึกษา 
คาใชจายในการจัดงานวันแม  ศูนยฯ อ ฮ ลิงค          5,000.00  การศึกษา 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน  ศูนยฯ หนองปนแตก      195,870.00  การศึกษา 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน  ศูนยฯ อ ฮ ลิงค      207,310.00  การศึกษา 
เพ่ือจายเปนคาโครงการจัดบริการจางเหมาเรือ รับ-สงนักเรียน        25,500.00  การศึกษา 
เพ่ือจายเปนคาโครงการรณรงคปองกัน  และควบคุมโรคไขเลือดออก        89,735.00  สาธารณสุข 

เพ่ือจายเปนคาโครงการสราง  หรือซอมแซมบานใหประชาชนผูยากไร      133,420.00  
สังคม

สงเคราะห 

เพ่ือจายเปนคาโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสองพ่ีนอง        10,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบานระดับตําบล        19,600.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาโครงการแชงขันกีฬาตานยาเสพติดของหมูบาน  หมู 1    20,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

เพ่ือจายเปนคาโครงการแชงขันกีฬาตานยาเสพติดของหมูบาน  หมู 2        20,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาโครงการแชงขันกีฬาตานยาเสพติดของหมูบาน  หมู 4        20,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาโครงการแชงขันฟุตบอลประชาชนสองพ่ีนองคัพ        69,930.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาโครงการกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอแกงกระจาน          50,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

    
   
   

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



เพ่ือจายเปนคาโครงการจัดกิจกรรมแขงเรือลอยกระทง หมู 3        80,000.00  

 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาโครงการสืบสานประเพณีขาวหอเรียกขวัญประจําป 

      
 

120,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต      123,493.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาโครงการทําบุญกลางหมูบานในวันสงกรานต 

        
 

35,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาจัดรถขบวนแหงานเทศกาลกินปลาพาเท่ียวแกงฯ        50,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพ่ือจายเปนคาจางแผวถางวัชพืชสองขางทาง      142,500.00  การเกษตร 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมโครงการทองถ่ินไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ
พ้ืนท่ีสีเขียว 

         2,750.00  
การเกษตร 

เพ่ือจายโครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา  หมู  2  (วันท่ี 3 กย โอนเพ่ิม  
55,300) 

       55,300.00  
การเกษตร 

เพ่ือจายโครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา  หมู  4  (วันท่ี 3 กย โอนเพ่ิม  
63,600) 

       63,600.00  
การเกษตร 

คาวัสดุ    1,842,404.30   
คาวัสดุงานบานงานครัว          3,425.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุสํานักงาน        48,725.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุไฟฟา  และวิทยุ          9,195.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุเชื้อเพลิง  และหลอลื่น (รับโอนเพ่ิม 14 สค   150,000)      542,213.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุโฆษณา  และเผยแพร          3,000.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุคอมพิวเตอร        19,699.90  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุกอสราง          9,980.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุกอสราง  (ยางมะตอยสําเร็จรูป)        94,990.00  บริหารท่ัวไป 
คาจัดซ้ือวัสดุกีฬาประจําหมูบาน        59,530.00  บริหารท่ัวไป 

วัสดุสํานักงาน  ของ  อปพร.          8,400.00  
การรักษาความ

สงบภายใน 

วัสดุเครื่องแตงกาย  เสื้อก๊ักสะทองแสง  เสื้อชูชีพ        13,000.00  
การรักษาความ

สงบภายใน 

   
 
   

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



คาอาหารเสริมนม  จํานวน  4  โรงเรียน  และ  2  ศูนยฯ    1,030,246.40  การศึกษา 
สาธารณูปโภค      237,990.03   

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล      122,582.39  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต         87,312.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท          16,367.79  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาไปรษณียคาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ          9,999.85  บริหารท่ัวไป 
คาประปาสําหรับใชในสํานักงาน  อบต สองพ่ีนอง          1,728.00  บริหารท่ัวไป 

อุดหนุน    2,433,600.00   
อุดหนุนงานไฟฟาทองถ่ิน  ใหแกคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน        99,600.00  บริหารท่ัวไป 
อุดหนุนโรงเรียนบานสองพ่ีนอง  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      272,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      592,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองปนแตก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      664,000.00  การศึกษา 
 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยปลาดุก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      176,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนบานสองพ่ีนอง  ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก          5,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียน อ ฮ ลิงค  ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก           5,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนหนองปนแตก  ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก           5,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนหวยปลาดุก  ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก           5,000.00  การศึกษา 
อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  ใหแก  อสม  หมู 1 - หมู 8      120,000.00  สาธารณสุข 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพ่ือดําเนินโครงการจัด
งานวันตอตานยาเสพติดโลก        10,000.00  

สาธารณสุข 
 

อุดหนุนกิจการชมรมผูสูงอายุตําบลสองพ่ีนอง  ใหแกชมรมผูสูงอายุ
ตําบลสองพ่ีนอง    

       
 90,000.00  

สังคม
สงเคราะห 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพ่ือดําเนินงาน
โครงการสงเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูประสานพลังแผนดิน        30,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 1        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 2        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 3        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 4        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

 
   

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 5        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 6        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 7        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูท่ี 8        20,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนหนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนแกงกระจาน  เพ่ือเฝา
ระวังและฟนฟูสัตวน้ําหนาบาน        30,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนกลุมสตรีตําบลสองพ่ีนอง  ดําเนินกิจกรรมกลุมสตรีตําบลสอง
พ่ีนอง        30,000.00  

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลสองพ่ีนอง  เพ่ือสงเสริมอาชีพจัดตกแตง
ดอกไมในงานศพ        20,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพ่ือดําเนินงาน
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพาเท่ียว         30,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพ่ือดําเนินงาน
โครงการจัดขบวนแหงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร"  ป  255๘        40,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพ่ือดําเนินโครงการ
สนับสนุนงานวิ่งมินิมาราธอน         30,000.00  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุดหนุนศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล    
สองพ่ีนอง        20,000.00  เกษตร 

ครุภัณฑ        28,000.00   
เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน  ระดับ  1-2  พรอมเกาอ้ีทํางาน  2  ชุด          6,200.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน  ระดับ  3-4  พรอมเกาอ้ีทํางาน  1  ชุด          4,800.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจัดซ้ือถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส        17,000.00  บริหารท่ัวไป 

   
ท่ีดินและส่ิงกอสราง      437,200.00   

เพ่ือสมทบงบประมาณจากกรมฯ ในการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (โอนเพ่ิม 23 มีค 58 = 437,200)  (กันเงินไวรอจาย) ๔๓๗,๒๐๐.๐๐ บริหารท่ัวไป 
 
   

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



สํานักงานคลัง      995,832.00  
เงินเดือน (ฝายประจํา)      791,124.00   

เงินเดือนพนักงาน      453,330.00  บริหารท่ัวไป 
เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน             774.00  บริหารท่ัวไป 
เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน        42,000.00  บริหารท่ัวไป 
คาจางพนักงานจาง  (โอนเพ่ิม 14 สค 58  = 15,660)      247,020.00  บริหารท่ัวไป 
เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง (โอนเพ่ิม 14 สค 58  = 12,000)        48,000.00  บริหารท่ัวไป 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ      151,708.00   
คาตอบแทน 18,000.00          

คาเชาบาน        18,000.00  บริหารท่ัวไป 
คาใชสอย        59,800.00   

เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ           2,800.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาจางบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงมิใช
การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางใด         46,000.00  บริหารท่ัวไป 
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ, ท่ีดินสิ่งกอสราง, ทรัพยสินอ่ืน ๆ        11,000.00  บริหารท่ัวไป 

คาวัสดุ        73,908.00   
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน  กระดาษ แฟม ปากกา 
ยางลบ  ตรายาง ฯลฯ        49,258.00  บริหารท่ัวไป 
คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร          4,800.00  บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด เมาส          19,850.00  บริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ        53,000.00   
เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร         53,000.00  บริหารท่ัวไป 

สวนโยธา ๔,๙๖๖,๒16.58  
เงินเดือน (ฝายประจํา)      486,520.00   

เงินเดือนพนักงาน      296,760.00  
เคหะและ

ชุมชน 

เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน        42,000.00  
เคหะและ

ชุมชน 

คาจางพนักงานจาง (วันท่ี 3 กย 58 โอนลด 420,000)      123,760.00  
เคหะและ

ชุมชน 

เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง        24,000.00  
เคหะและ

ชุมชน 

คาตอบแทน  ใชสอย  วัสดุ    1,079,386.00   

คาตอบแทน        39,500.00   

 
 

 
 

 
 

 
 

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามท่ีไดรับหมาย 

         3,500.00  เคหะและ
ชุมชน 

คาเชาบาน        36,000.00  
เคหะและ

ชุมชน 

คาใชสอย      980,923.00   

เพ่ือจายคาลงทะเบียนฝกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง          6,500.00  

เคหะและ
ชุมชน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืนๆ           8,928.00  

เคหะและ
ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชนคาซอมแซมครุภัณฑ        24,895.00  

เคหะและ
ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการติดตั้งและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ         83,200.00  
เคหะและ

ชุมชน 

เพ่ือจายคาปรับปรุงระบบประปา  หมู  5      227,000.00  
เคหะและ

ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาโครงการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีในตําบลสองพ่ีนอง          19,500.00  
เคหะและ

ชุมชน 

โครงการจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล 549 
เท่ียว (โอนเพ่ิมเม่ือวันท่ี 5 พย 57  =  610,900 บาท)      610,900.00  

เคหะและ
ชุมชน 

คาวัสดุ        58,963.00   

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ  เชน  กระดาษ ฯลฯ        39,713.00  
เคหะและ

ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผงหมึก        19,250.00  
เคหะและ

ชุมชน 

อุดหนุน      582,010.58   
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.ทายาง เพ่ือขยาย
เขตไฟฟา  หมู  ๗   (โอนเพ่ิม 14 สค 58 = 179,711)      582,010.58  

เคหะและ
ชุมชน 

ท่ีดินและส่ิงกอสราง    2,8๑๘,๓00.00   
คาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล หมู 1 สายยางหัก   (แกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และโอนลด วันท่ี 13 กพ 58 จํานวนเงิน 
107,800 บาท)      178,500.00  

เคหะและ
ชุมชน 

คาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล หมู 1 สายหนองไมหลา (รับ
โอนเพ่ิม  วันท่ี 13 กพ 58 จํานวนเงิน 107,800 บาท)      106,000.00  

เคหะและ
ชุมชน 

คาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. หมู 3    1,040,000.00  
เคหะและ

ชุมชน 

 
คาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. หมู 4  
      286,000.00  

เคหะและ
ชุมชน 

 
   

รายการ  รวมเบิกท้ังส้ิน  แผนงาน 



โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา  หมู  ๘      242,000.00  
เคหะและ

ชุมชน 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล เปนผิวแอสฟสทติกคอนกรีต 
หมู  ๒      429,000.00  

เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจางเหมาจัดซ้ือถังเติมน้ําระบบประปาพรอมติดตั้ง หมู  ๖    
( รับโอนเพ่ิม วันท่ี 8 ธันวาคม  2557 จํานวนเงิน 186,100 บาท)      184,000.00  

เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจางเหมาติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย ระบบประปาหมูบาน 
หมู  6 (รับโอนเพ่ิม วันท่ี 8 ธันวาคม 2557 จํานวน 96,000 บาท)        96,000.00  

เคหะและ
ชุมชน 

โครงการกอสรางถนน คสล หมู 7 (สายพุนอย-ศาลาหมูบาน) (วันท่ี 9 
กย 58 โอนเพ่ิม 300,000)      ๒๕๖,๘00.00  

เคหะและ
ชุมชน 

   
 

 ๒.๔  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจายจริง  เปนเงิน  ๖,๔๙๘,๖๘๐.๙๗  บาท 

 ๑.  เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ตามยุทธศาสตร  ป  ๒๕๕๗)  แยกเปน  

 ๑.๑  โครงการกอสรางถนน  คสล.  หมู  ๗  (สายบานนางสง  รอดจากทุกข)  งบประมาณท่ีจายจริง  

๒๔๗,๗๐๐.๐๐  บาท 

 ๑.๒  โครงการกอสรางถนน  คสล.  หมู  ๗  (สายพุกราง – ลําหวยปาตอง)  งบประมาณท่ีจายจริง  

๔๒๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

 ๑.๓  โครงการกอสรางถนน  คสล.  หมู  ๑  (สายยางหัก)  งบประมาณท่ีจายจริง  ๓๖๓,๐๐๐.๐๐  บาท  

 ๒.  โครงการหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  งบประมาณท่ีจายจริง  ๓,๔๒๓,๙๐๐.๐๐  บาท  

 ๓.  โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม  ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  งบประมาณท่ีจายจริง  

๕๙๗,๖๐๐.๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  งบประมาณท่ีจายจริง  ๒๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท  

 ๕.  งบประมาณสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แยกเปน  

 ๕.๑  เงินเดือน  งบประมาณท่ีจายจริง  ๖๘๔,๖๙๐.๙๗  บาท  

 ๕.๒  คาตอบแทนพนักงานจาง  งบประมาณท่ีจายจริง  ๒๓๙,๘๐๐.๐๐  บาท  

 ๕.๓  เงินประกันสังคม  งบประมาณท่ีจายจริง  ๑๑,๙๙๐.๐๐  บาท  

 ๕.๔  วัสดุสื่อการเรียนการสอน  งบประมาณท่ีจายจริง  ๓๐๒,๐๐๐.๐๐  บาท  



งบประมาณการขอใชจายเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  สภาองคการบริหารสวนตําบล

สองพ่ีนองอนุมัติ  เปนเงิน  ๓๕๐,๑๐๐.๐๐  บาท  งบประมาณท่ีจายจริง  ๓๑๕,๑๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือสมทบ

โครงการจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล 549 เท่ียว 

นอกจากนี้  มีโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนๆ จัดข้ึน  และองคการบริหารสวนตําบล สองพ่ีนองไดสงบุคลากรเขา

รับการอบรม  พัฒนาศักยภาพ  อีกเปนจํานวนมาก 

          ในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  ไดจัดใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวน

รวมในการวางแผนและการบริหาร  ตลอดจนการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงเปนองคกรท่ีประชาชน

เปนเจาของ  ไดแกการจัดใหประชาชนและชุมชน  เขารวมประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา  เพ่ือเสนอแนะ

ปญหาและความตองการรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการทํางาน  จัดใหตัวแทนของ

ชุมชน  ประชาคมหมูบานเปนกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  กรรมการตรวจรับงานจัดซ้ือ  จัดจาง  

เปนตน 

  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  255๘  ท่ีกลาวมา  ไดวางอยูบนพ้ืนฐานแหงความเปน

จริง  ทุกประการ  และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจหนาท่ีของทองถ่ิน  และ

ประการสําคัญท่ีสุดเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง                                                                                                              

 

ลงชื่อ 

                                                      (นายผล    เอกบุตร) 

                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

 


