
1 
 

  

 

ร่าง 

 

 

 
 

 

ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 

 

เรือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน    จงัหวดัเพชรบุรี 
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สารบัญ 

ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

*********************************** 

                                                                                                                                                                  หน้า 

ส่วนที๑   คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ๕ – ๘ 

• สถานะการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล            

• การบริหารงบประมาณในปีทีผา่นมา  และปีปัจจุบนั       

ส่วนที๒  ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘    ๙ – ๑๗ 

• บนัทึกหลกัการและเหตุผล          

• ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   

ส่วนที๓  รายละเอยีดประกอบข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ๑๗          

• รายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป                ๑๘ – ๑๙ 

• รายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป                                                                      ๒๐ 

ด้านการดําเนินงานอนื 

- แผนงานงบกลาง                  ๒๐ – ๒๑ 

ด้านบริหารทัวไป 

- แผนงานบริหารงานทวัไป                 ๒๒ – ๓๓ 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 ๓๔ – ๓๕ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา                   ๓๖ – ๓๘ 

- แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                         ๓๙ – ๔๐ 

- แผนงานสงัคมสงเคราะห์                                                                                                              ๔๑ 

- แผนงานเคหะชุมชน                               ๔๒ – ๔๖ 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน                 ๔๗ – ๔๙ 

- แผนงานการศาสนาศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               ๕๐ – ๕๓ 

ด้านเศรษฐกจิ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        ๕๔ 

- แผนงานการเกษตร                    ๕๕ – ๕๖ 



3 
 

 

 

ส่วนท ี ๑ 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน  จังหวดัเพชรบุรี 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

 บัดนถีึงเวลาทีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีองอกีครังหนึง  ฉะนัน  ในโอกาสนีคณะ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง   จงึขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายในการดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังต่อไปน ี

๑.  สถานการณ์คลงั 

๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ในงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ วนัที  ๓๐  กนัยายน   ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีองมสีถานะ

การเงิน   ดังน ี

๑.๑.๑ เงนิฝากธนาคารทังสิน  ๑๙,๗๖๐,๓๕๕.๖๐ บาท 

๑.๑.๒  เงินสะสม                           ๑๑,๔๒๕,๔๐๒.๕๖ บาท 

๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม   ๕,๙๑๓,๐๔๓.๑๗ บาท 

๑.๑.๔  รายการกนัเงนิไว้แบบก่อหนีผกูพนัและยงัไม่ได้เบกิจ่าย   

           จาํนวน   -   โครงการ    -   บาท 

๑.๑.๕  รายการทไีด้กนัเงินไว้โดยยงัมไิด้ก่อหนผีูกพนั   จาํนวน   -   โครงการ 

                                                   รวม  -   บาท 

๑.๑.๖   เงนิกู้คงค้าง    -    บาท 

๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๑) รายรับจริงทังสิน    ๑๙,๙๗๓,๑๓๐.๗๖   บาท    ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร        ๑๒๔,๐๔๘.๙๔ บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต          ๘,๒๔๐.๐๐  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ๑๘๔,๓๙๔.๙๓  บาท 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  -   บาท 

หมวดรายได้เบด็เตลด็    ๗๓,๒๐๐.๐๐  บาท 

หมวดรายได้จากทุน      -   บาท 

หมวดภาษีจดัสรร       ๑๓,๒๑๕,๙๒๔.๘๙  บาท 

หมวดเงินอดุหนุนทัวไป          ๖,๓๖๗,๓๒๒.๐๐  บาท 

(๒) รายจ่ายจริงจาํนวน    ๑๔,๑๔๖,๑๔๑.๐๗ บาท   ประกอบด้วย 

งบกลาง                            ๓๙๗,๙๐๒.๐๐  บาท 

งบบุคลากร          ๔,๔๘๒,๒๐๐.๐๐  บาท 

งบดําเนนิการ           ๕,๓๙๗,๐๙๙.๐๗  บาท 

งบลงทุน          ๒,๒๔๓,๑๔๐.๐๐  บาท 

งบรายจ่ายอนื                  -  บาท 

งบเงินอุดหนุน           ๑,๖๒๕,๘๐๐.๐๐  บาท 

  (๓) มกีารจ่ายเงินสะสมเพอืดําเนินการตามอาํนาจหน้าที    จาํนวน  ๒,๔๙๕,๕๖๒.๐๐ บาท 

๓. งบเฉพาะการ 

ประเภทกจิการสถานธนานุบาลกจิการสถานธนานุบาล 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖    มรีายรับจริง     -     บาท  รายจ่ายจริง     -    บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี 

๒.๑  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 

ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๕๘ 

รายได้จดัเกบ็ 

หมวดภาษีอากร 

  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็  

   รวมรายได้จดัเกบ็เอง 

 

๑๒๔,๐๔๘.๙๔ 

๘,๒๔๐.๐๐ 

๑๘๔,๓๙๔.๙๓ 

๗๓,๒๐๐.๐๐ 

๓๘๙,๘๘๓.๘๗ 

 

๑๒๕,๒๓๐.๐๐ 

๑๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๗,๒๓๐.๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๓,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ทีรัฐบาลจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ 

หมวดภาษีจดัสรร 

รวมรายได้ทีรัฐบาลจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 

 

๑๓,๒๑๕,๙๒๔.๘๙ 

 

๑๓,๒๑๕,๙๒๔.๘๙ 

 

 

๑๑,๑๐๔,๕๗๐.๐๐ 

 

๑๑,๑๐๔,๕๗๐.๐๐ 

 

 

๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 

หมวดเงินอุดหนุนทวัไป 

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 

 

๖,๓๖๗,๓๒๒.๐๐ 

 

๖,๓๖๗,๓๒๒.๐๐ 

 

 

 

๖,๓๖๗,๓๒๒.๐๐ 

 

๖,๓๖๗,๓๒๒.๐๐ 

 

 

๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ 

 

๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ 

รวม ๑๙,๙๗๓,๑๓๐.๗๖ ๑๗,๘๑๙,๑๒๒.๐๐ ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐ 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี 

๒.๒  รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๕๘ 

จ่ายจากงบประมาณ 

  งบกลาง 

 

  งบบุคลากร 

 

  งบดาํเนินการ 

 

  งบลงทุน 

 

  งบเงินอุดหนุน 

 

 

๓๙๗,๙๐๒.๐๐ 

 

๔,๔๘๒,๒๐๐.๐๐  

 

๕,๓๙๗,๐๙๙.๐๗ 

 

๒,๒๔๓,๑๔๐.๐๐ 

 

๑,๖๒๕,๘๐๐.๐๐ 

 

 

 

๔๘๐,๕๒๓.๐๐ 

 

๕,๔๕๙,๐๔๐.๐๐ 

 

๖,๗๙๗,๑๕๙.๐๐ 

 

๑,๘๘๑,๔๐๐.๐๐ 

 

๓,๒๐๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

 

๗,๕๐๐,๔๒๐.๐๐ 

 

๗,๖๐๐,๐๒๐.๐๐ 

 

๒,๗๓๑,๕๒๗.๐๐ 

 

๒,๘๓๕,๙๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่าย ๑๔,๑๔๖,๑๔๑.๐๗ ๑๗,๘๑๙,๑๒๒.๐๐ ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐ 
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ส่วนท ี ๒ 

 

ข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 

เรือง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน    จังหวดัเพชรบุรี 
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บันทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างข้อบญัญัต ิ งบประมาณรายจ่าย   

ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๕๘   ขององค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง   

อาํเภอแก่งกระจาน    จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ด้าน ยอดรวม 

 

ด้านบริหารทัวไป 

        แผนงานบริหารงานทวัไป 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

        แผนงานการศึกษา 

        แผนงานสาธารณสุข 

        แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

        แผนงานเคหะและชุมชน 

        แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

        แผนงานศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ด้านการเศรษฐกจิ 

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

        แผนงานการเกษตร 

 

ด้านการดําเนินงานอนื 

        แผนงานงบกลาง 

 

 

 

  ๙,๙๖๘,๙๑๙.๐๐ 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๓,๓๔๖,๓๐๘.๐๐ 

  ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๔,๘๑๒,๖๔๐.๐๐ 

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

  ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 

                            

๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน                           ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐ 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน   จงัหวดัเพชรบุรี 

 

แผนงานบริหารทัวไป 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป 

 

(๐๐๑๑๑) 

งานวางแผนสถิติ

และวชิาการ 

(๐๐๑๑๒) 

งานบริหารงานคลงั 

 

(๐๐๑๑๓) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

๕,๓๖๓,๔๖๐.๐๐ 

๓,๐๔๐,๕๑๒.๐๐ 

๒๘,๖๒๗.๐๐ 

๙๙,๖๐๐.๐๐ 

๘,๕๓๒,๑๙๙.๐๐ 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๒๙,๗๒๐.๐๐ 

๓๓๔,๐๐๐.๐๐ 

๕๓,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑,๔๑๖,๗๒๐.๐๐ 

๖,๓๙๓,๑๘๐.๐๐ 

๓,๓๙๔,๕๑๒.๐๐ 

๘๑,๖๒๗.๐๐ 

๙๙,๖๐๐.๐๐ 

๙,๙๖๘,๙๑๙.๐๐ 

 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัการรักษา

ความสงบภายใน 

(๐๐๑๒๑) 

 

งานเทศกจิ 

(๐๐๑๒๒) 

งานป้องกนัภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับ

อคัคภีัย 

(๐๐๑๒๓) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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แผนงานการศึกษา 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัการศึกษา 

(๐๐๒๑๑) 

งานระดับก่อนวยั

เรียนและ

ประถมศึกษา 

(๐๐๒๑๒) 

งานระดับ

มธัยมศึกษา 

 

(๐๐๒๑๓) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑,๖๒๒,๓๐๘.๐๐ 

- 

๑,๗๒๔,๐๐๐.๐๐ 

๓,๓๔๖,๓๐๘.๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑,๖๒๒,๓๐๘.๐๐ 

- 

๑,๗๒๔,๐๐๐.๐๐ 

๓,๓๔๖,๓๐๘.๐๐ 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัสาธารณสุข 

(๐๐๒๒๑) 

งานโรงพยาบาล 

 

(๐๐๒๒๒) 

งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอนื 

(๐๐๒๒๓) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัสังคม

สงเคราะห์ 

(๐๐๒๓๑) 

งานสวสัดกิารสังคม

และสังคมสงเคราะห์ 

(๐๐๒๓๒) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัเคหะและ

ชุมชน 

(๐๐๒๔๑) 

งานไฟฟ้าถนน 

(๐๐๒๔๒) 

งาน

สวนสาธารณะ 

 

(๐๐๒๔๓) 

งานกาํจดั

ขยะมูลฝอย

และสิงปฏิกูล 

(๐๐๒๔๔) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

๑,๑๐๗,๒๔๐.๐๐ 

๓๒๑,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๑,๔๒๘,๒๔๐.๐๐ 

- 

๓๑๒,๒๐๐.๐๐ 

๒,๖๔๙,๙๐๐.๐๐ 

๔๐๒,๓๐๐.๐๐ 

๓,๓๖๔,๔๐๐.๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๑๐๗,๒๔๐.๐๐ 

๖๕๓,๒๐๐.๐๐ 

๒,๖๔๙,๙๐๐.๐๐ 

๔๐๒,๓๐๐.๐๐ 

๔,๘๑๒,๖๔๐.๐๐ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป 

(๐๐๒๕๑) 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแขง็ชุมชน 

(๐๐๒๕๒) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 

แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัศาสนา

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

(๐๐๒๖๑) 

งานกฬีาและ

นันทนาการ 

(๐๐๒๖๒) 

งานศาสนา

และ

วฒันธรรม

ท้องถิน 

(๐๐๒๖๓) 

งานวชิาการ

วางแผนและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทียว 

(๐๐๒๖๔) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๐,๐๐๐.๐๐ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน                      

งบ 

งานบริหารทัวไป

เกยีวกบัอุตสาหกรรม

และการโยธา 

(๐๐๓๑๑) 

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพนืฐาน 

(๐๐๓๑๒) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

แผนงานการเกษตร 

งาน                      

งบ 

งานส่งเสริม

การเกษตร 

(๐๐๓๒๑) 

งานอนุรักษ์แหล่งนํา

และป่าไม้ 

(๐๐๓๒๒) 

 

รวม 

งบบุคลากร 

งบดําเนนิการ 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 

- 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 

แผนงานงบกลาง 

งาน                      

งบ 

งานงบกลาง 

(๐๐๔๑๑) 

รวม 

  งบกลาง 

รวม 

๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 
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ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 

งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

ของ องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 

        โดยทีเป็นการสมควรตงังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  อาศยัอาํนาจตามความใน

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไ้ขเพิมเติมถึง  (ฉบบัที ๕)  พ.ศ. 

๒๕๔๖  มาตรา๘๗  จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง และโดยอนุมติัของนายอาํเภอแก่งกระจานดงัต่อไปนี 

        ขอ้ ๑ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนีเรียกว่าขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณ

รายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

        ขอ้ ๒ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นตน้ไป 

        ขอ้ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นจาํนวนรวมทงัสิน  ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐  

บาท 

        ขอ้ ๔ งบประมาณรายจ่ายทวัไปจ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทวัไป  

เป็นจาํนวนรวมทงัสิน  ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัวไป 

        แผนงานบริหารงานทวัไป 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

        แผนงานการศึกษา 

        แผนงานสาธารณสุข 

        แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

        แผนงานเคหะและชุมชน 

        แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

        แผนงานศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

  ๙,๙๖๘,๙๑๙.๐๐ 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๓,๓๔๖,๓๐๘.๐๐ 

  ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๔,๘๑๒,๖๔๐.๐๐ 

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านการเศรษฐกจิ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 แผนงานการเกษตร 

ด้านการดําเนินงานอนื 

       งบกลาง 

 

 

  ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 

                            ๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน                           ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐ 

ขอ้  ๕  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไดรั้บอนุมติัให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 ขอ้  ๖  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง  มีหนา้ทีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติันี 

 

ประกาศ  ณ   วนัที              เดือน                            พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

      (ลงนาม) 

         (นายผล      เอกบุตร) 

                 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง 

 

              อนุมติั 

 

(ลงนาม) 

            (นายขจรศกัดิ    สมบูรณ์) 

             นายอาํเภอแก่งกระจาน 
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ส่วนท ี ๓ 

 

 

รายละเอยีดประกอบข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพน้ีอง 

อาํเภอแก่งกระจาน    จังหวดัเพชรบุรี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตําบลสองพน้ีอง 

อําเภอแก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี 

***************** 

 

ประมาณการรายรับรวมทังสิน  ตงัรับไว้ ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐   บาท   แยกเป็น 

ก. รายได้ภาษีอากร ตงัรับไว้   ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  ประกอบดว้ย 

๑.  หมวดภาษีอากร ตงัรับไว้    ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑  ภาษีโรงเรือนและทีดิน     ตงัไว ้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวต้ามจาํนวนผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งชาํระภาษี 

๑.๒  ภาษีบาํรุงทอ้งที      ตงัไว ้   ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวต้ามจาํนวนผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งชาํระภาษี 

๑.๓  ภาษีป้าย       ตงัไว ้   ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ประมาณการตงัรับไวต้ามจาํนวนผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งชาํระภาษี 

๒.  หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต ตงัรับไว้    ๑๗,๐๐๐.๐๐   บาท 

๒.๑  ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก   ตงัไว ้    ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๒.๒  ค่าปรับการผดิสญัญาจา้ง     ตงัไว ้   ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๒.๓  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์    ตงัไว ้        ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวค้าดว่าสามารถจดัเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากบัปีทีผา่นมา 

๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ตงัรับไว้    ๒๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

๓.๑  ดอกเบียเงินฝากธนาคาร     ตงัไว ้    ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๔.  หมวดรายได้เบด็เตลด็ ตงัรับไว้      ๗๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

๔.๑  ค่าขายแบบแปลน      ตงัไว ้        ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๔.๒  ค่าสมคัรพนกังานเพือเลือนตาํแหน่งทีสูงขึน   ตงัไว ้          ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 
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๔.๓  ค่ารับสมคัรสมาชิกสภา อบต.  ผูบ้ริหาร อบต.   ตงัไว ้   ๑๐,๐๐๐.๐๐        บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๔.๔  ค่ารับสมคัรสอบพนกังานจา้ง    ตงัไว ้    ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

ข) รายได้ทีรัฐบาลจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      ตงัรับไว้     ๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.  หมวดภาษีทไีด้รับการจดัสรร      ตงัรับไว้     ๑๓,๖๘๐.๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑  ภาษีมลูค่าเพิม๑ใน๙       ตงัไว ้           ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๒  ภาษีมลูค่าเพิมตาม  พรบ.กาํหนดแผนฯ   ตงัไว ้            ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      ตงัไว ้               ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๔  ภาษีสุรา       ตงัไว ้              ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๕  ภาษีสรรพสามิต      ตงัไว ้            ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๖  ค่าภาคหลวงแร่      ตงัไว ้              ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวเ้ท่ากบัปีทีผา่นมา 

๑.๗  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     ตงัไว ้              ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๘  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน  ตงัไว ้            ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๙  เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติ   ตงัไว ้                ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

๑.๑๐.  อากรประมง      ตงัไว ้                  ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ประมาณการตงัรับไวใ้กลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

ค. รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

เงินช่วยเหลอื  ตงัรับไว้      ๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ บาท 

ประกอบดว้ย 

๑.  หมวดเงินอุดหนุน ตงัรับไว้      ๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ บาท 

๑.๑  เงินอุดหนุนทวัไป      ตงัไว ้          ๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ บาท 

ประมาณการตงัรับไวเ้ท่ากบัปีทีผา่นมา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนตําบลสองพน้ีอง 

อําเภอแก่งกระจาน    จังหวัดเพชรบุรี 

*********************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  จาํนวน   ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐    บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  

หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนทัวไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

 

๑.  งบกลาง  รวม    ๕๓๗,๔๘๒.๐๐   บาท 

 ๑.๑  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  จาํนวน   ๑๔๗,๓๒๔.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมในส่วนของนายจา้งและผูป้ระกนัตนในอตัราร้อยละ  ๑๐  ของ

ค่าจา้งพนกังานจา้งทงัหมด 

๑.๒  ค่าเบียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์   จาํนวน      ๔๘,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ทียากไร้จาํนวน๘ราย  ตามหลกัเกณฑข์องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินพ.ศ. ๒๕๔๘ตามภารกิจถ่ายโอน 

๑.๓  เงินสํารองจ่าย    จาํนวน     ๑๐๗,๙๖๖.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วน ซึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ เช่น  การเกิดสาธารณ

ภยัต่างๆ  (อุทกภยั  อคัคีภยั  วาตภยั  ภยัแลง้  ภยัหนาว  ฯลฯ)  หรือกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายนอกเหนือจากที

งบประมาณตงัจ่ายไว ้ หรือเพือป้องกนัและบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชน  หรือกรณีทีมีหนงัสือสงัการ

ใหเ้บิกจ่ายจากเงินประเภทนี    

๑.๔  รายจ่ายตามข้อผูกพนั   จาํนวน    ๙๒,๑๙๒.๐๐ บาท 

(๑)  ค่าใช้จ่ายในการจดัการจราจร   เป็นเงิน       ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจรตงัจ่ายโดยพิจารณาจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก    
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(๒)  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถนิ  เป็นเงิน    ๘๗,๑๙๒.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน  ตามบนัทึกขอ้ตกลงการดาํเนินงานและ

บริหารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนทีระหว่างสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

๑.๕  เงินช่วยพเิศษ       จาํนวน       ๑๔๒,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบท.) เป็นเงิน      ๑๔๒,๐๐๐.๐๐    บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบทุนกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน (กบท.)  โดยคาํนวณตงัจ่ายในอตัรา

ร้อยละ  ๑  ของงบประมาณรายไดป้ระจาํปี  (ไม่รวมรายไดป้ระเภทพนัธบตัร  เงินกู ้ เงินทีมีผูอุ้ทิศใหห้รือเงิน

อุดหนุน)  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  ๐๓๑๘/ว ๑๙๒๘  ลงวนัที  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๓   
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แผนงานบริหารงานทัวไป 

 

๑.  งานบริหารงานทัวไป  รวม   ๘,๕๓๒,๑๙๙.๐๐  บาท 

๑.๑  งบบุคลากร    รวม    ๕,๓๖๓,๔๖๐.๐๐ บาท 

เงินเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)   รวม    ๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐ บาท 

(๑)  เงินเดือนนายก / รองนายก  จาํนวน    ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

จาํนวน  ๒  ตาํแหน่ง  โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๒)  เงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก / รองนายก จาํนวน    ๔๒,๑๒๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งของนายก อบต.  รองนายก  อบต.  จาํนวน  ๒  ตาํแหน่ง  

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๓)  เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก / รองนายก  จาํนวน    ๔๒,๑๒๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต.  รองนายก อบต.  จาํนวน  ๒  ตาํแหน่ง   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๔)  เงนิค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.   จาํนวน     ๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๕)  เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  เลขานุการสภาฯ    

จาํนวน   ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ  

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

เงินเดอืน  (ฝ่ายประจาํ)   รวม     ๓,๑๓๗,๙๔๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินเดือนพนกังาน   จาํนวน    ๒,๓๓๑,๘๔๐.๐๐   บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล  ของสาํนกัปลดัอบต.  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน    
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(๒)  เงนิเพมิต่างๆ  ของพนักงาน  จาํนวน     ๗,๘๖๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว  และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนกังานส่วนตาํบล   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๓)  เงนิประจาํตาํแหน่ง   จาํนวน   ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งปลดั อบต.  และพนกังานขา้ราชการผูที้ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง  

เดือนละ  ๓,๕๐๐.๐๐  บาท  โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๔)  ค่าจ้างประจาํ   จาํนวน   ๑๕๐,๗๒๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าจา้งลกูจา้งประจาํ  พร้อมเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปี  โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน           

 (๕)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   จาํนวน  ๔๔๙,๕๒๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งทวัไป  ของสาํนกัปลดั อบต.   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๖)  เงนิเพมิต่างๆ  ของพนกังานจ้าง จาํนวน    ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของพนกังานจา้งของสาํนกัปลดั อบต.   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน 

 ๑.๒  งบดาํเนนิการ  รวม    ๓,๐๔๐,๕๑๒.๐๐ บาท 

ค่าตอบแทน   รวม   ๘๐๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน    รวม   ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จาํนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจงานจา้งผู ้

ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์  ค่าเงินทาํขวญัให้แก่พนักงานส่วนตาํบล  พนักงานจา้ง ในการปฏิบติังานฝ่า

อนัตรายเป็นครังคราว   หรือกรณีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างปฏิบติัหนา้ที  
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- ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวลัประจาํปี)  จาํนวน  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวลัประจาํปี) แก่พนักงานส่วนตาํบล  และ

พนกังานจา้ง  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง  

 (๒)  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท                                 

 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  พนกังานจา้ง  และ

ลกูจา้งประจาํ  ทีปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  และวนัหยดุราชการ   

(๓)  ค่าเช่าบ้าน  จาํนวน     ๙๖,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนตาํบล  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นได ้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    

(๔)  ค่าเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จาํนวน   ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท                             

-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ้ริหารทอ้งถิน  พนกังานส่วนตาํบล  และลกูจา้งประจาํ   

ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไดต้ามระเบียบฯ   

(๕)  ค่าเงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล จาํนวน   ๒๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท                             

-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผูบ้ริหาร  พนกังานส่วนตาํบล  และลกูจา้งประจาํ  ซึงมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลไดต้ามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย  รวม     ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ  จาํนวน    ๒๒๓,๐๐๐.๐๐   บาท  

(๑.๑)  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ จาํนวน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท                             

- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ประชุมสมัมนาต่างๆ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิก

สภาฯ  พนกังานส่วนตาํบล  พนกังานจา้ง  และลกูจา้งประจาํ  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายใน

รายจ่ายนี            
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(๑.๒)  ค่าจา้งเหมาบริการ  จาํนวน   ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท                            

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งหนึงอยา่งใด  ซึงมิใช่การประกอบ  ดดัแปลง  ต่อเติม

ครุภณัฑห์รือสิงก่อสร้างอยา่งใด  และอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  เช่น  ค่าจา้งเหมาถางหญา้  ค่าจา้งแบก

หามสมัภาระ  ค่าบริการกาํจดัปลวก  กาํจดัแมลง  ฯลฯ   

(๑.๓)  ค่าจดัทาํเวบ็ไซต ์ และค่าจดทะเบียนเวบ็ไซต ์ จาํนวน    ๓,๐๐๐.๐๐   บาท                                             

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัทาํและเช่าพืนทีสาํหรับจดัทาํเวบ็ไซต ์ (Website)  ค่าจดทะเบียนเวบ็ไซต ์ (Website  Domain 

name)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง   

(๑.๔)  ค่าจา้งเหมาโครงการติดตงัมู่ลี  หรือม่านปรับแสงอาคารสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง  

รายละเอียดตามแบบ  อบต.สองพีนอ้งกาํหนด  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๒)  รายจ่ายเกยีวกบัการรับรองและพธิีการ รวม   ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ค่ารับรอง  จาํนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐    บาท 

-  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมค่าของขวญั  ค่าพิมพ์

เอกสาร  ค่าใชจ่้ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทงัค่าบริการ  ซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายทีเกียวกบัการรับรองเพือ

เป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงาน  หรือเยยีมชมหรือทศันะศึกษาดูงาน 

-  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน  หรือคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงั

ตามกฎหมาย  หรือระเบียบหรือหนังสือสั งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินกบัรัฐวิสาหกิจ  หรือ

เอกชน 

ค่าใช้จ่ายในการจดังานรัฐพธิีและวนัสําคญัต่างๆ  จาํนวน    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

-เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัรัฐพิธี  และวนัสาํคญัต่างๆ  เช่น  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ  โดย

จ่ายเป็นค่าเตรียม  และตกแต่งสถานที  ค่าผา้แพรผา้ริว  ธงชาติ  ป้ายสญัลกัษณ์  ดอกไมธู้ปเทียน  ค่าพานพุ่ม

ถวายสกัการะ  พวงมาลา ค่าดอกไม ้ ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืมในงานรัฐพิธี  และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีจาํเป็น  ฯลฯ    
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(๓)  รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบัตริาชการทไีม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ     รวม   ๕๘๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็น                                                                                                                                                                           

(๓.๑)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จาํนวน   ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท                                           

-  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของผูบ้ริหารทอ้งถิน  สมาชิกสภาฯ  พนกังานส่วนตาํบล  

พนกังานจา้ง  ลกูจา้งประจาํ  รวมทงัผูที้ไดรั้บคาํสงัจากนายกฯ   ใหป้ฏิบติัหนา้ทีเพือเป็นประโยชนข์ององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  

ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง   

(๓.๒)  ค่าพวงมาลา  พวงมาลยั  กระเชา้ดอกไม ้ จาํนวน   ๕,๐๐๐.๐๐   บาท                                             

-  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  พวงมาลยั   กระเชา้ดอกไม ้ เพือใชใ้นงานพิธีต่างๆ  พิธีทางศาสนา  หรืองานกิจการ

ของทอ้งถิน   

(๓.๓)  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสมัมนาเพือพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้ริหารทอ้งถิน  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตาํบล  

พนักงานจา้ง  ลูกจ้างประจาํ  เพือพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสัมมนา  

ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากระดาษและเครืองเขียน  แบบพิมพ ์ ค่าพิมพเ์อกสาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่า

ป้าย  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าของขวญัหรือของที

ระลึก  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  ฯลฯ     

(๓.๔)  ค่าใชจ่้ายในการปกป้องสถาบนั จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท                                         

 - เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ การฝึกอบรมสมัมนา  สร้างจิต สาํนึกในการรักษาสถาบนั  ชาติ  ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์ แสดงความจงรักภคัดีต่อพระมหากษตัริย ์ ของผูบ้ริหารทอ้งถิน  สมาชิกสภาฯ  ขา้ราชการ  

พนกังาน  พนักงานจา้ง  ลูกจา้งประจาํ  ผูน้าํชุมชนและประชาชนทวัไป  เพือปกป้องสถาบนัของชาติ   สร้าง

ความรักสามคัคี  รู้รักสามคัคี  พฒันาชุมชนให้เกิดสันติสุข  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า

รับรอง  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และ

ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น   

 



27 
 

(๓.๕)  รายจ่ายในการจดัการเลือกตงั จาํนวน    ๓๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท                           

-  เพือจ่ายเป็นค่าดาํเนินการจดัการเลือกตงั  ในการเลือกตงัทวัไปหรือเลือกตงัซ่อมสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสองพีนอ้ง  หรือผูบ้ริหาร   

(๓.๖)  ค่าใชจ่้ายในโครงการจดัตงัจุดบริการนกัท่องเทียวในช่วงเทศกาลสาํคญัต่างๆ  จาํนวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท        

- เพือจ่ายเป็นค่าดาํเนินการในโครงการฯ  อาทิเช่นจ่ายเป็นค่าเช่าเต๊นฑ ์ ค่านาํดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าจา้งเหมา

บริการอืน  และค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น   

(๓.๗)  ค่ารับวารสาร จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐    บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่ารับเอกสาร  และหนงัสือต่างๆ  เช่น  หนงัสือพิมพ ์ นิตยสารทอ้งถิน  ฯลฯ   

(๔)  รายจ่ายเพอืบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  จาํนวน     ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพือจ่ายเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านไดดี้  เช่น  รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์  เครือง

พิมพดี์ด  ตู ้  โต๊ะ  เครืองอดัสาํเนา  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ 

- ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิน  และสิงก่อสร้าง  ทีชาํรุดเสียหาย  หรือจาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาเพือ

มิใหเ้กิดความเสียหาย  หรือทรุดโทรมกว่าเดิม  เช่น อาคารสาํนกังาน  หอ้งทาํงาน  หอ้งประชุม  

ถนน  และบรรดาสิงก่อสร้างอืน  ๆ

- ค่าบาํรุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืนๆ  ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านไดดี้  เช่น  วสัดุต่างๆ 

ค่าวสัดุ  รวม   ๗๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท 

(๑)  ค่าวสัดุสํานักงาน จาํนวน     ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท                                            

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุสาํนกังาน   เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ตรายาง  แบบพิมพ ์ หมึก  นาํดืม  ฯลฯ  ใน

ราคาไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท  ทีใชใ้นกิจการของ อบต.  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือบอร์ดติดประกาศประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง   

รายละเอียดตามแบบ อบต.สองพีนอ้งกาํหนด  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๒)  ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท                                              

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลกัไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวิทซไ์ฟฟ้า  ฯลฯ   



28 
 

(๓)  ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท                                              

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  แปรง  ไมก้วาด  ถงัขยะ  นาํยาลางหอ้งนาํ  ฯลฯ  สาํหรับใชท้าํความ

สะอาดอาคารสาํนกังาน  และอาคารสถานทีอืนๆ ทีอยูใ่นความรับผดิชอบ   

(๔)  ค่าวสัดุยานพาหนะ  และขนส่ง จาํนวน   ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                             

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ  และขนส่ง  เช่นแบตเตอร์รี  ยางนอก  ยางใน  หวัเทียน  ฯลฯ  สาํหรับ

รถบรรทุกนาํ  รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์  

(๕)  ค่าวสัดุเชือเพลงิ  และหล่อลนื  จาํนวน   ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                          

- เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเชือเพลิง  และหล่อลืน  เช่น นาํมนัเบนซิน  นาํมนัดีเซล  นาํมนัเครือง  นาํมนัจารบี  ก๊าซหุง

ตม้  นาํมนัก๊าด  ฯลฯ  สาํหรับยานพาหนะ  หรือเครืองจกัรกล ใชใ้นงานต่างๆ ทีเป็นกิจการของทอ้งถิน   

(๖)  ค่าวสัดุโฆษณา  และเผยแพร่  จาํนวน     ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                                               

- เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณา  และเผยแพร่  เช่น  ป้ายประชาสมัพนัธ ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์   ภาพถ่าย  รูปสี

หรือขาวดาํทีไดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยาย  วารสารสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธ ์ ฯลฯ   

(๗)  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  จาํนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                                      

- เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลบัผงหมึก  แผน่กรองแสง  แป้นพิมพ ์ เมาส์  แผน่หรือ

บนัทึกขอ้มลู  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิปโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   

(๘)  ค่าวสัดุก่อสร้าง จาํนวน   ๑๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท                                                 

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไมต่้างๆ  จอบ  ขวาน  กระเบือง  ฯลฯ   เป็นเงิน      ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

-  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือยางมะตอยสาํเร็จรูป  ขนาดบรรจุ  ๒๐  กิโลกรัมต่อถุง  เพือนาํไปใชซ่้อมแซมถนนภายใน

ตาํบล  เป็นเงิน   ๙๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๙)  ค่าวสัดุกฬีา   จาํนวน     ๖๑,๒๐๐.๐๐   บาท 

-  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุอุปกรณ์กีฬาประจาํหมู่บา้น  หมู่บา้นละ  ๗,๖๕๐.๐๐  บาท  จาํนวน  ๘  หมู่บา้น 

ค่าสาธารณูปโภค  รวม ๒๕๕,๓๑๒.๐๐   บาท 

(๑) ค่าไฟฟ้า  จาํนวน    ๑๓๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท 
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- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับอาคารสาํนกังานอบต.  และหรืออาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สิงปลูกสร้างอืนทีอยู่

ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง 

(๒) ค่าโทรศัพท์  จาํนวน    ๑๘,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์สาํนักงาน  และโทรศพัท์เคลือนที  และหมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายเพือให้ไดม้าซึง

บริการดงักล่าว  และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการใชบ้ริการ เช่นค่าเช่าเครืองค่าเช่าหมายเลขโทรศพัทค่์าบาํรุงรักษา

สาย  ฯลฯ  สาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง   

(๓) ค่าไปรษณย์ีค่าโทรเลขค่าธนาณตัค่ิาซือดวงตราไปรษณยีากรค่าเช่าตู้ไปรษณย์ี   จาํนวน   ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท   

- เพือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย ์ และโทรเลขค่าธนาณัติค่าซือดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ สาํหรับใชใ้น

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองพีนอ้ง   

(๔) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จาํนวน    ๘๗,๓๑๒.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยจ่ายเป็นค่าเช่าสญัญาณอินเตอร์เน็ต 

(๕)  ค่าประปา  จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท   

- เพือจ่ายเป็นค่าประปาสาํหรับสาํนกังาน อบต.   

๑.๓  งบเงินอุดหนุน  รวม     ๙๙,๖๐๐.๐๐    บาท 

เงินอุดหนุน  รวม    ๙๙,๖๐๐.๐๐    บาท 

(๑) เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์   จาํนวน   ๙๙,๖๐๐.๐๐  บาท       

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี                 

-  อุดหนุนงานไฟฟ้าทอ้งถิน  ใหแ้ก่คณะกรรมการไฟฟ้าทอ้งถินตาํบลสองพีนอ้ง  เป็นเงิน   ๙๙,๖๐๐.๐๐  บาท 

๑.๔  งบลงทุน  รวม    ๒๘,๖๒๗.๐๐   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม    ๒๘,๖๒๗.๐๐ บาท 

(๑)  ครุภัณฑ์สํานักงาน     จาํนวน    ๒๘,๖๒๗.๐๐   บาท                                

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานระดบั  ๑-๒  พร้อมเกา้อี    จาํนวน  ๒  ชุด  จาํนวน  ๖,๒๘๖.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานระดบั  ๓-๖   จาํนวน  ๑  ชุด  จาํนวน  ๔,๘๔๑.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือถงันาํแบบไฟเบอร์กลาส  ขนาด  ๒,๕๐๐  ลิตร  มอก. ๔๓๕-๒๕๔๘  จาํนวน  ๑  ใบ  เป็น

เงิน  ๑๗,๕๐๐.๐๐  บาท 
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๒.  งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๒.๑  งบดาํเนนิการ รวม    ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย จาํนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑) รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบัตริาชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ   รวม   ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑.๑)  ค่าใชจ่้ายในการประชุมประชาคมการจดัทาํแผนพฒันา    จาํนวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท                                         

- เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการประชุมประชาคมการจดัทาํแผนชุมชน  และการจดัทาํแผนพฒันาเป็นค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืมค่าวสัดุอุปกรณ์ค่ากระดาษและเครืองเขียนแบบพิมพ ์ ค่าจา้งเหมาบริการเยบ็เล่ม   

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น 

(๑.๒)  โครงการสนบัสนุนจดัทาํแผนชุมชน    จาํนวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชนเป็นค่าอาหารค่าอาหารวา่ง  และเครืองดืม   

ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษ  และค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น 

 

๓.  งานบริหารงานคลัง        รวม   ๑,๔๑๖,๗๒๐.๐๐ บาท 

๓.๑  งบบุคลากร  รวม     ๑,๐๒๙,๗๒๐.๐๐ บาท 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม     ๑,๐๒๙,๗๒๐.๐๐ บาท 

(๑)  เงินเดือนพนกังาน จาํนวน   ๖๙๘,๒๘๐.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบลของส่วนการคลงั  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน ๑๒ เดือน  

(๒)  เงนิเพมิต่างๆของพนักงาน จาํนวน    ๒๒,๐๘๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว  และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนกังานส่วนตาํบล   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน ๑๒  เดือน 

(๓)  เงนิประจาํตาํแหน่ง   จาํนวน    ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งหวัหนา้ส่วน  เดือนละ  ๓,๕๐๐.๐๐  บาท   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๔)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   จาํนวน   ๒๓๑,๓๖๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งของส่วนการคลงั  โดยแบ่งเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน  ๒  อตัรา 

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน 
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(๕)  เงินเพมิต่างๆ  ของพนกังานจ้าง      จาํนวน  ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของพนกังานจา้งของส่วนการคลงั  โดยแบ่งเป็นพนกังานจา้ง 

ตามภารกิจ  จาํนวน  ๒  อตัรา  คาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน ๑๒ เดือน 

๓.๒  งบดําเนินการ รวม    ๓๓๔,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าตอบแทน  รวม    ๑๐๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนตาํบล  พนักงานจ้างที

ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  และวนัหยดุราชการ 

(๒)  ค่าเช่าบ้าน  จาํนวน   ๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนตาํบล  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    

(๓)  ค่าเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนตาํบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ตามระเบียบฯ 

(๔)  ค่าเงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล จาํนวน   ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนกังานส่วนตาํบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล

ไดต้ามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม    ๑๔๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ จาํนวน    ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  เพือจ่ายเป็น 

- ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ จาํนวน   ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสมัมนาต่างๆ  ของพนกังานส่วนตาํบล 

พนกังานจา้ง  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายการนี 

- ค่าจา้งเหมาบริการ    จาํนวน    ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งหนึงอยา่งใด  ซึงมิใช่การประกอบดดัแปลง ต่อเติม

ครุภณัฑ ์ หรือสิงก่อสร้างอยา่งใด  และอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  เช่น 

- ค่าจา้งเหมาพนกังานเดินสาํรวจ  และจดัเก็บฐานขอ้มลูภาคสนาม 

- ค่าจา้งเหมาพนกังานจดัทาํแผนทีแม่บท  และคดัลอกขอ้มลูทีดินฯลฯ 

(๒)  รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบัตริาชการทไีม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ   จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็น 

- ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 



32 
 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบล  พนกังานจา้ง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าบริการจอดรถณท่าอากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ

ใชส้นามบิน  และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง 

(๓)  รายจ่ายเพอืบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน        จาํนวน    ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท    เพือจ่ายเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านไดดี้  เช่นรถยนต์รถจกัรยานยนต์  เครืองพิมพดี์ด  ตู ้

โต๊ะ  เครืองอดัสาํเนา  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ 

- ค่าบาํรุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืนๆ  ใหอ้ยู่ในสภาพทีใชง้านไดดี้  เช่นวสัดุต่างๆ  

ค่าวสัดุ  รวม     ๙๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  วสัดุสํานักงาน จาํนวน    ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุสาํนกังาน  เช่นกระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ตรายาง  แบบพิมพ ์ หมึก  โต๊ะ  เกา้อี   

ในราคาไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท  ฯลฯ  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๒)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน    ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณา  และเผยแพร่  เช่นป้ายประชาสมัพนัธ ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กนั  และสี  ฟิลม์

แถบบนัทึกเสียง  หรือภาพวีดีโอ  แผน่ซีดี  เมมโมรีการ์ด  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสี  หรือขาวดาํ  ทีไดจ้ากการลา้ง

อดัขยาย  ฯลฯ 

(๓)  วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน    ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่นผงหมึก  ตลบัผงหมึก  เมาส์  แผน่  หรือจานบนัทึกขอ้มลู   

เมนบอร์ดเมมโมรีชิพ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนือง  ฯลฯ 

๓.๓  งบลงทุน  รวม   ๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม    ๕๓,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จาํนวน     ๕๓,๐๐๐.๐๐    บาท 

-เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือครุภณัฑ ์ เครืองคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผล  แบบที๒ *   

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า๑๘นิว)  ราคา  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

คุณลกัษณะพืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า ๔ แกนหลกั  (๔ core)  หรือ๘แกนเสมือน (๘ Thread)  โดยมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า ๓.๔ GHz   และมีหน่วยความจาํแบบ L๓ Cache Memory  ไม่นอ้ยกว่า ๘ 

MB จาํนวน  ๑ หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีมีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑ GB  

- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)  ชนิด  DDR  ๓  หรือดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ยกว่า  ๔ GB  
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- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกวา่ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  ๒ TB  จาํนวน ๑ หน่วย 

- มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน ๑ หน่วย 

- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  หรือดีกว่าจาํนวนไม่นอ้ย

กว่า  ๑ ช่อง 

- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่ามี  Contrast Ratio  ไม่นอ้ยกว่า  ๖๐๐:๑  และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๑๘ นิว

จาํนวน  ๑ หน่วย 

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพิมพช์นิด Dot Matrix Printer  แบบแคร่ยาว  ราคา  ๒๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

คุณลกัษณะพืนฐาน 

- มีจาํนวนหวัพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  ๒๔  เข็มพิมพ ์

- มีความกวา้งในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  ๑๓๖  คอลมัน์ 

- มีความเร็วขณะพิมพร่์าง  ขนาด  ๑๐  ตวัอกัษรต่อนิวไดไ้ม่นอ้ยกว่า  ๓๐๐  ตวัอกัษรต่อวินาที 

- มีความเร็วขณะพิมพต์วัอกัษรแบบละเอียด  ขนาด  ๑๐  ตวัอกัษรต่อนิวไดไ้ม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ ตวัอกัษรต่อวินาที 

- มีความละเอียดในการพิมพแ์บบ Enhanced Graphics ไม่นอ้ยกว่า ๓๖๐ X ๓๖๐ จุดต่อนิว 

- มีหน่วยความจาํแบบ Input Buffer ไม่นอ้ยกว่า ๑๒๘ KB  

- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่าจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  ๑ ช่อง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

๑.  งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  และระงบัอัคคภียั รวม ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ รวม   ๗๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าตอบแทน  รวม     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฎบิัตริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   จาํนวน   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่สมาชิก  อปพร.  ทีมาปฏิบติัหนา้ทีตามคาํสั งนายก อบต. เช่น  ปฏิบติัหน้าทีช่วง

เทศกาลสาํคญัต่างๆ  งานระงบัอคัคีภยั  ภารกิจเฝ้าระวงัไฟป่า  และหมอกควนั   

ซึงมาปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่า  ๘  ชวัโมง  เป็นตน้    

ค่าใช้สอย รวม   ๒๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบัตริาชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ     รวม    ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

แยกเป็น 

(๑.๑)  ค่าใชจ่้ายในการซอ้มแผนการระงบัอคัคีภยั  /  ซอ้มแผนการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนน  

หรือสาธารณภยัต่างๆ  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  และระงับอคัคีภัย  เช่นการอบรมให้ความรู้

สมาชิก  อปพร.  ในการซอ้มแผนเมือเกิดสาธารณภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าตอบแทน  ค่าเบียเลียงใหแ้ก่เจา้หนา้ที  และผูม้าช่วยปฏิบติังาน  ค่ากระดาษ  และเครืองเขียนแบบพิมพ ์

ค่าพิมพเ์อกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ   

และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น 

(๑.๒)  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานป้องกนัภยั/อปพร. และ OTOS  หรือฝึกทบทวน    

จาํนวน  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานป้องกนัภยั/อปพร./และOTOS   

หรือฝึกทบทวน  ปี  ๒๕๕๘  โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากระดาษ  และเครืองเขียนแบบพิมพ ์ ค่าพิมพ์

เอกสาร  ค่าป้าย  ค่าดอกไมก้ระเชา้ดอกไม ้ ค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม 

ค่าของขวญั  หรือของทีระลึก  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ     

(๑.๓)  ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนั  และแกไ้ขปัญหาหมอกควนั  และไฟป่า    จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ป้องกนั  และแกไ้ขปัญหาหมอกควนั  และไฟป่าระงบัอคัคีภยั  เช่นการ

อบรมใหค้วามรู้เกียวกบัการป้องกนั  และแกไ้ขปัญหาหมอกควนั  และไฟป่าระงบัอคัคีภยัการประชาสัมพนัธ์

รณรงค ์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากระดาษ  และเครืองเขียน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจา้งเหมาบริการจดัทาํแผ่นพบัโปสเตอร์ ใบปลิว  สือสิงพิมพต่์าง  ๆ ค่าจดัทาํ

ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ 
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(๑.๔)  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเนืองใน “วนั อปพร.”  ประจาํปี  ๒๕๕๘   จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนั อปพร.  ตาํบลสองพีนอ้ง  เพือส่งเสริมการบริการสงัคม   

การทาํความสะอาดสถานทีสาํคญัในตาํบลสองพีนอ้ง  พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ  เป็นตน้   

(๑.๕)  ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรม “มิสเตอร์เตือนภยั”  และการจดัทาํแผนป้องกนัสาธารณภยัระดบัชุมชน   

จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท   

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรม  “มิสเตอร์เตือนภยั”  และการจดัทาํแผนป้องกนัสาธารณภยัระดบั

ชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากระดาษ  และเครืองเขียน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 

และเครืองดืมค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการจดัทาํแผ่นพบัโปสเตอร์ใบปลิว  สือสิงพิมพต่์างๆค่าจดัทาํป้าย

โฆษณาประชาสมัพนัธค่์าจา้งเหมาบริการต่างๆ 

ค่าวสัดุ  รวม   ๓๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  ค่าวสัดุสํานักงาน จาํนวน   ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน  เช่นอุปกรณ์เครืองใชต่้างๆ  ทีเกียวขอ้งในการทาํงานของ อปพร.  เช่น  กรวย

จราจร  แผงกนัจราจร  เป็นตน้  และอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง  ฯลฯ   

(๒)  ค่าวสัดุเครืองแต่งกาย        จาํนวน   ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองแต่งกายในการปฏิบติังานของ อปพร.  เช่นเสือกกัสะทอ้นแสง  เสือชูชีพ     

เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

-  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองแต่งกายอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในตาํบลสองพีนอ้ง  หรือ 

ผูป้ฏิบติังานดา้นการป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยั  และอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง ฯลฯ  เป็นเงิน  ๒๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๓)  ค่าวสัดุเครืองดับเพลงิ จาํนวน    ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 -  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองดบัเพลิง  เช่น  สายส่งนาํ  สายสูบนาํ  ขอ้ต่อ  นาํยาเคมี  ฯลฯ   
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แผนงานการศึกษา 

 

๑.  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  รวม  ๓,๓๔๖,๓๐๘.๐๐   บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ รวม   ๑,๖๒๒,๓๐๘.๐๐   บาท 

ค่าใช้สอย  รวม       ๕๘๕,๖๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร  จาํนวน   ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

พธิีการ    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

(๑.๑)  ค่าใชจ่้ายโครงการทาํบุญ...แห่เทียนวนัเขา้พรรษา  ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองปืนแตก   

จาํนวน    ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๒)  ค่าใชจ่้ายโครงการวนัสาํคญัทางศาสนา  วนัวิสาขบูชา  ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองปืนแตก   

จาํนวน   ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๓)  ค่าใชจ่้ายโครงการวนัสาํคญัทางศาสนา  วนัมาฆบูชา  ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองปืนแตก  

จาํนวน   ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๔)  ค่าใชจ่้ายโครงการ “ร้อยมะลิร้อยใจ...แทนมาลยัมอบใหแ้ม่”  ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองปืนแตก  

จาํนวน   ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๕)  ค่าใชจ่้ายโครงการทาํบุญตกับาตรวนัมาฆบูชา  ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อ.ฮ.ลิงคฯ์    

จาํนวน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๖)  ค่าใชจ่้ายโครงการหนูนอ้ยฟันสวยไร้ฟันผ ุ   ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อ.ฮ.ลิงคฯ์    

จาํนวน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท           

(๑.๗)  ค่าใชจ่้ายโครงการทาํบุญ...แห่เทียนวนัเขา้พรรษา  ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  อ.ฮ.ลิงคฯ์   

จาํนวน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๘)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัแม่  ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อ.ฮ.ลิงคฯ์  จาํนวน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๒)  รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบัตริาชการทไีม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ  จาํนวน  ๕๔๕,๖๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดงันี 

(๒.๑)  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองปืนแตก  จาํนวน  ๔๔  คนๆละ  ๒๐  บาท  

จาํนวน  ๒๘๐  วนั  เป็นเงิน  ๒๔๖,๔๐๐.๐๐  บาท  

(๒.๒)  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  อ.ฮ.ลิงคฯ์  จาํนวน  ๔๗  คนๆละ  ๒๐  บาท   

จาํนวน  ๒๘๐  วนั  เป็นเงิน  ๒๖๓,๒๐๐.๐๐  บาท   
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(๒.๓)  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจดับริการจา้งเหมาเรือรับส่งนกัเรียนในตาํบลสองพีนอ้ง   

จาํนวน  ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการการจดับริการจา้งเหมาเรือรับส่งนกัเรียนในตาํบล

สองพีนอ้ง  เพือใหบ้ริการสาธารณะแก่นกัเรียนในตาํบลสองพีนอ้งลดภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปศึกษา 

เพิมคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่นค่าจา้งเหมาบริการ (เรือรับส่ง)  ค่าตอบแทน  ค่าวสัดุเชือเพลิง 

ค่าวสัดุ         รวม    ๑,๐๓๖,๗๐๘.๐๐   บาท 

(๑)  ประเภทค่าอาหารเสริม  (นม)     จาํนวน   ๑,๐๓๖,๗๐๘.๐๐  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดงันี 

(๑.๑)  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองปืนแตก  จาํนวน  ๔๔  คน  จาํนวน  ๒๘๐ วนั 

ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไปเป็นเงิน  ๘๖,๒๔๐.๐๐  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ เป็นเงิน  ๗,๕๑๕.๐๐  บาท 

(๑.๒)  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  อ.ฮ. ลิงคฯ์  จาํนวน  ๔๗  คน  จาํนวน  ๒๘๐ วนั  

 ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไปเป็นเงิน  ๙๒,๑๒๐.๐๐  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ เป็นเงิน  ๘,๐๒๘.๐๐  บาท 

(๑.๓)  ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบา้นสองพีนอ้ง  จาํนวน  ๖๘  คน  จาํนวน  ๒๖๐  วนั 

 ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไปเป็นเงิน  ๑๒๓,๗๖๐.๐๐  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ เป็นเงิน  ๑๐,๗๘๕.๐๐  บาท 

(๑.๔)  ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน อ.ฮ. ลิงคฯ์  จาํนวน  ๑๔๘  คน  จาํนวน  ๒๖๐  วนั 

ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไปเป็นเงิน  ๒๖๙,๓๖๐.๐๐  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ เป็นเงิน  ๒๓,๔๗๓.๐๐  บาท 

(๑.๕)  ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบา้นหนองปืนแตก  จาํนวน  ๑๖๖  คน  จาํนวน  ๒๖๐  วนั  

ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไปเป็นเงิน  ๓๐๒,๑๒๐.๐๐  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ เป็นเงิน  ๒๖,๓๒๘.๐๐  บาท 

(๑.๖)  ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก  จาํนวน  ๔๔  คน  จาํนวน  ๒๖๐  วนั 

ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไปเป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ เป็นเงิน  ๖,๙๗๙.๐๐  บาท 

๑.๒  งบเงินอดุหนุน รวม   ๑,๗๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินอดุหนุน  รวม   ๑,๗๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑.๑)  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์   

จาํนวน ๑,๗๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

 -  อุดหนุนโรงเรียนบา้นสองพีนอ้ง  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   

จาํนวน  ๖๘  คน  อตัราคนละ  ๒๐  บาท  จาํนวน  ๒๐๐  วนั  เป็นเงิน  ๒๗๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

 -  อุดหนุนโรงเรียน  อ.ฮ. ลิงคฯ์  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   

จาํนวน  ๑๔๘  คน  อตัราคนละ  ๒๐  บาท  จาํนวน  ๒๐๐  วนั  เป็นเงิน  ๕๙๒,๐๐๐.๐๐  บาท   

 -  อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองปืนแตก  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   

จาํนวน  ๑๖๖  คน  อตัราคนละ  ๒๐  บาท  จาํนวน  ๒๐๐  วนั  เป็นเงิน  ๖๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท   

 -  อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   

จาํนวน  ๔๔  คน  อตัราคนละ  ๒๐  บาท  จาํนวน  ๒๐๐  วนั  เป็นเงิน  ๑๗๖,๐๐๐.๐๐  บาท   
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  -  อุดหนุนโรงเรียนบา้นสองพีนอ้ง  ตามโครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี  ๒๕๕๘   

เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- อุดหนุนโรงเรียน  อ.ฮ. ลิงคฯ์  ตามโครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี  ๒๕๕๘  

เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองปืนแตก  ตามโครงการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ  ประจาํปี ๒๕๕๘     

เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก  ตามโครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี  ๒๕๕๘   

เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานสาธารณสุข 

 

๑.  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม    ๑๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

๑.๑  งบเงินอุดหนุน รวม    ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑) เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 

จาํนวน     ๑๓๐,๐๐๐.๐๐     บาท 

(๑.๑) อดุหนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน / ชุมชน    จาํนวน    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นสองพีนอ้ง  หมู่ที  ๑ จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นวงัวน  หมู่ที  ๒ จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นท่าลิงลม  หมูที่  ๓ จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นหนองปืนแตก  หมู่ที  ๔  จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นหว้ยปลาดุก  หมู่ที  ๕ จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นโป่งอิฐ  หมู่ที  ๖ จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นหว้ยกระสงัข ์ หมู่ที  ๗  จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปี ๒๕๕๘ ใหแ้ก่กลุ่มอสม.บา้นหนองมะค่า  หมู่ที  ๘ จาํนวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๑.๒)  อดุหนุนส่วนราชการ จาํนวน   ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอแก่งกระจาน  เพือดาํเนินโครงการจัดกิจกรรมวนั

ต่อตา้นยาเสพติดโลก  จาํนวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการเห็นชอบจากอนุกรรมการ

กระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้  

 

๒.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม   ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๒.๑  งบดาํเนนิการ รวม    ๑๘๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
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ค่าใช้สอย รวม    ๑๘๐,๐๐๐.๐๐    บาท 

(๑)  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ  จาํนวน  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

- เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการรณรงคป้์องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  เช่นการพ่นหมอกควนั 

โดยจ่ายเป็นค่าเวชภณัฑต่์างๆ  ค่าจดัซือสารเคมีกาํจดัลกูนาํยงุลาย  ค่าพ่นหมอกควนั  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ 

ค่านาํมนัดีเซล  ค่านาํมนัเบนซิน  ค่าอาหาร  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท   

- เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการรณรงค์ป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนัขบา้  เช่น  การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ

สุนขับา้  โดยจ่ายเป็นค่าเวชภณัฑต่์างๆ  ค่าจดัซือวคัซีนพิษสุนขั  วคัซีนคุมกาํเนิด  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  

และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

๑.  งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม    ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ รวม   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย รวม   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ  จาํนวน   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการสร้าง  หรือซ่อมแซมบา้นใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส  ผูย้ากไร้  และผูย้ากจน  ตาม 

”โครงการบา้นทอ้งถินไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั”   จาํนวน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

๑.๒  งบเงินอดุหนุน  รวม   ๙๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เงินอุดหนุน รวม   ๙๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์    จาํนวน   ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอายตุาํบลสองพีนอ้ง ใหแ้ก่ชมรมผูสู้งอายตุาํบลสองพีนอ้ง   

จาํนวน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการเห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบั

จงัหวดัเพชรบุรีแลว้    
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

๑.  งานบริหารทัวไปเกียวกับการเคหะและชุมชน รวม   ๑,๔๒๘,๒๔๐.๐๐  บาท 

๑.๑  งบบุคลากร  รวม    ๑,๑๐๗,๒๔๐.๐๐   บาท 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม    ๑,๑๐๗,๒๔๐.๐๐   บาท 

(๑)  เงินเดือนพนกังาน จาํนวน    ๔๒๖,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล  ส่วนโยธา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี 

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน 

(๒)  เงนิเพมิต่างๆของพนักงาน     จาํนวน    ๔,๐๘๐.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว  และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน ๑ อตัรา 

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน 

(๓)  เงนิประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน   ๔๒,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งหวัหนา้ส่วน  เดือนละ  ๓,๕๐๐.๐๐  บาท   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒  เดือน   

(๔)  ค่าจ้างพนกังานจ้าง     จาํนวน    ๕๖๓,๑๖๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งของส่วนโยธา  โดยแบ่งเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน  ๔  อตัรา  

 และพนกังานจา้งทวัไปจาํนวน  ๑  อตัรา  โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒ เดือน 

(๕)  เงินเพมิต่างๆของพนกังานจ้าง จาํนวน     ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของพนกังานจา้งของส่วนโยธา   

โดยคาํนวณตงัจ่ายไวไ้ม่เกิน  ๑๒ เดือน 

๑.๒  งบดาํเนนิการ รวม   ๓๒๑,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าตอบแทน  รวม    ๑๔๖,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ    จาํนวน    ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง 

และลกูจา้งประจาํทีปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  และวนัหยดุราชการ 
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(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.        จาํนวน    ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  เช่น   

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  และกรรมการตรวจการจา้งงานก่อสร้าง  และผูค้วบคุมงาน  ฯลฯ 

 (๓)  ค่าเช่าบ้าน  จาํนวน    ๓๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนตาํบลซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นได ้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   

(๔)  ค่าเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จาํนวน    ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนตาํบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ไดต้ามระเบียบ ฯ 

(๕) ค่าเงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล จาํนวน    ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนกังานส่วนตาํบลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

ค่ารักษาพยาบาลไดต้ามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม    ๑๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ รวม   ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

แยกเป็น 

(๑.๑)  ค่าจา้งเหมาบริการ  จาํนวน    ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และ ค่าจดัทาํแผนพบั  จดัทาํป้ายต่างๆ  ค่าจา้งเหมา

ขุดลอกคู  คลอง ต่างๆ  ค่าจา้งเหมางานก่อสร้างต่างๆ  ทีไม่ไดต้งังบประมาณไว ้ ฯลฯ   

 (๑.๒)  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสมัมนาต่างๆ  พนกังานส่วนตาํบลพนักงาน

จา้ง  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 

(๒)  รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบัตริาชการทไีม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ   จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบลพนักงานจา้ง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง

เดินทางค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าบริการจอดรถณท่าอากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้

สนามบิน  และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง 

(๓)  รายจ่ายเพอืบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    จาํนวน   ๒๕,๐๐๐.๐๐   บาท     เพือจ่ายเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านไดดี้  วงเงินไม่เกินครังละ  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

 เช่นรถยนตร์ถจกัรยานยนต ์ เครืองพิมพดี์ด  ตู ้ โต๊ะ  เครืองอดัสาํเนา  เครืองปรับอากาศ  หอกระจายข่าว  ฯลฯ 
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ค่าวสัดุ  รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  วสัดุสํานักงาน จาํนวน    ๔๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุสาํนกังาน  เช่นกระดาษปากกา  แฟ้ม  ตรายาง  แบบพิมพห์มึก ฯลฯ 

ทีใชใ้นกิจการของส่วนโยธา   

(๒)  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  จาํนวน    ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่นตลบัผงหมึก  แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  ฯลฯ 

 

๒.  งานไฟฟ้าถนน  รวม    ๓,๓๖๔,๔๐๐.๐๐   บาท 

๒.๑ งบดาํเนนิการ รวม   ๓๑๒,๒๐๐.๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย  รวม   ๓๑๒,๒๐๐.๐๐  บาท 

(๑)   รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ จาํนวน     ๘๕,๐๐๐.๐๐  บาท        เพือจ่ายเป็น 

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาในการติดตงั  และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตาํบลสองพีนอ้ง   

จาํนวน  ๘๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๒)  รายจ่ายเพอืบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จาํนวน    ๒๒๗,๒๐๐.๐๐    บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ที  ๕  บา้นหว้ยปลาดุก   ตาํบลสองพีนอ้ง   

อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยดาํเนินการวางท่อ PVC  ขนาด Ø ๓ นิว  ชนั  ๑๓.๕  จาํนวน  ๖๕    

ท่อน พร้อมขอ้ต่อตรง  และอุปกรณ์ต่างๆ  ติดตงัเครืองสูบนาํหอยโข่ง  ขนาด  ๒  แรงมา้  ๑  เฟส   จาํนวน ๒ชุด  

ติดตงัป้ายโครงการ  จาํนวน  ๑ ป้าย  รายละเอียดตามแบบที อบต.สองพีนอ้งกาํหนด   

งบประมาณ  ๒๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท 

๒.๒  งบเงนิอดุหนุน  รวม  ๔๐๒,๓๐๐.๐๐  บาท 

เงินอุดหนุน   รวม  ๔๐๒,๓๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์  จาํนวน  ๔๐๒,๓๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอท่ายาง  เพือขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที  ๗   

บา้นหว้ยกระสงัข ์ (สายบา้นนายปลอด  ผวิผอ่ง)  งบประมาณ  ๔๐๒,๓๐๐.๐๐  บาท 
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๒.๓  งบลงทุน   รวม    ๒,๖๔๙,๙๐๐.๐๐   บาท 

ครุภัณฑ์   รวม           -             บาท 

 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง  รวม     ๒,๖๔๙,๙๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค  จาํนวน    ๒,๒๐๐,๙๐๐.๐๐  บาท        เพือจ่ายเป็น 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที  ๑ บา้นสองพีนอ้ง  (สายยางหกั)  ตาํบลสองพีนอ้ง  อาํเภอ

แก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมี

พืนทีไม่นอ้ยกว่า  ๖๐๐  ตารางเมตร พร้อมลงลกูรังไหล่ทางตามสภาพพืนที  ติดตงัป้ายโครงการจาํนวน  ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบที อบต.สองพีนอ้งกาํหนด  งบประมาณ  ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที  ๓  บา้นท่าลิงลม  (สายทางเลียงค่ายฝึกรบพิเศษ)  ตาํบลสอง

พีนอ้ง  อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว   ๔๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร  หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า   ๒,๒๕๐  ตารางเมตร พร้อมลงลกูรังไหล่ทางตามสภาพพืนที  ติดตงัป้าย

โครงการจาํนวน  ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที อบต.สองพีนอ้งกาํหนด  งบประมาณ   ๑,๐๖๓,๔๐๐.๐๐  บาท 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที  ๔ บา้นหนองปืนแตก (สายบา้นนายเอกพร   เธียรบรรทดั)  

ตาํบลสองพีนอ้ง  อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร  หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า  ๖๐๐  ตารางเมตร พร้อมลงลกูรังไหล่ทางตามสภาพพืนที  ติดตงัป้าย

โครงการจาํนวน  ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที อบต.สองพีนอ้งกาํหนด งบประมาณ  ๒๘๗,๗๐๐.๐๐  บาท 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที ๖  บา้นโป่งอิฐ  (สายโป่งอิฐ - หนองสีพนั)  ตาํบลสองพีนอ้ง  

อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  ๖.๐๐  เมตร ยาว   ๑๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 

หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า   ๖๐๐  ตารางเมตร พร้อมลงลกูรังไหล่ทางตามสภาพพืนที  ติดตงัป้ายโครงการ  จาํนวน  

๑ ป้าย  รายละเอียดตามแบบที อบต.สองพีนอ้งกาํหนด งบประมาณ   ๒๘๒,๑๐๐.๐๐  บาท 

- โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตงัเครืองสูบนาํไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใตน้าํ (Submersible  Pump) หมู่ที ๘  

บา้นหนองมะค่า  (ตรงทาํประปาหมู่บา้น)  ตาํบลสองพีน้อง  อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ติดตงัป้าย

โครงการจาํนวน ๑ ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.สองพีนอ้ง กาํหนด     งบประมาณ   ๒๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
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(๒) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทดีินและสิงก่อสร้าง       จาํนวน    ๔๔๙,๐๐๐.๐๐  บาท        เพือจ่ายเป็นค่า 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  โดยดาํเนินการเปลียนแปลงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็  

เป็นผวิจราจรแอสฟัสทติ์กคอนกรีต หมู่ที ๒ บา้นวงัวน (สายศนูย ์อพป.บา้นวงัวน) ตาํบลสองพีนอ้ง  อาํเภอแก่ง

กระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๓๐  เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร  หรือมีพืนที

ไม่นอ้ยกว่า  ๑,๓๒๐  ตารางเมตร ติดตงัป้ายโครงการจาํนวน  ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบที อบต.สองพีนอ้ง

กาํหนด  งบประมาณ  ๔๔๙,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๓.  งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม    ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

๓.๑  งบดําเนนิการ รวม     ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ         จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท        เพือจ่ายเป็นค่า 

-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษแ์ม่นาํเพชรบุรีในตาํบลสองพีนอ้ง  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

๑.  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑ งบดําเนินการ รวม   ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย รวม   ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจ่ายเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร         จาํนวน    ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

พธิีการ        เพือจ่ายเป็น 

- ค่าใชจ่้ายตามโครงการศนูยพ์ฒันาครอบครัวตาํบลสองพีนอ้ง  จาํนวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมดาํเนินงานประชุมสัมมนาอบรมของศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน

ตาํบลสองพีนอ้ง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้าย 

และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  ฯลฯ 

-ค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรีแม่บา้นระดบัตาํบล  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมดาํเนินงานประชุมสมัมนาอบรมของกลุ่มพฒันาสตรีแม่บา้นระดบัตาํบล

ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพของกลุ่มพฒันาสตรีแม่บา้นระดบัตาํบลเพือเสริมสร้างความเขม้แข็ง  และการ

พฒันาศกัยภาพของกลุ่ม  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเครืองเขียน  ค่าป้าย  ค่าจัด

สถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  ฯลฯ 

- ค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพสภาเดก็  และเยาวชนระดบัตาํบล  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมดาํเนินงานประชุมสมัมนาอบรมเพือเสริมสร้างความเขม้แข็ง   

และเพิมศกัยภาพของสภาเด็ก  และเยาวชนระดบัตาํบล  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ค่าเครืองเขียน  ค่าป้าย  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น ฯลฯ 

- ค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริม  และสนบัสนุนการจดัทาํบญัชีครัวเรือน  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานประชุมสมัมนาอบรมเพือเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนโดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเครืองเขียน  ค่าป้าย  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง   

และเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น ฯลฯ 

๑.๒  งบเงินอดุหนุน รวม    ๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์  จาํนวน  ๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

(๑.๑)เงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอแก่งกระจาน  จาํนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํ

การปกครองอาํเภอแก่งกระจาน   ตามโครงการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพผูป้ระสานพลงัแผน่ดิน 
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(๒๕  ตาสบัปะรด)  อาํเภอแก่งกระจาน   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการเห็นชอบจากอนุกรรมการกระจาย

อาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๒)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  หมู่ที  ๑  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๓)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  หมู่ที  ๒  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จ ํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทหมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๔)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น  หมู่ที  ๓  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จ ํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทหมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๕)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น  หมู่ที  ๔  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จ ํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทหมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๖)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น  หมู่ที  ๕  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๗)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  หมู่ที  ๖  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๘)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น  หมู่ที  ๗  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จ ํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทหมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 
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(๑.๙)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น  หมู่ที  ๘  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน

กองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน  จ ํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทหมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๑๐)  เงินอุดหนุนหน่วยบริหารจดัการประมงนาํจืดเขือนแก่งกระจาน  เพือดาํเนินงานโครงการควบคุมเฝ้า

ระวงั  และฟืนฟสูตัวน์าํหนา้บา้น  จาํนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๑๑)  เงินอุดหนุนชมรมผูสู้งอายตุาํบลสองพีนอ้ง  เพือดาํเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการจดัตกแต่ง 

และประดบัดอกไมใ้นงานศพ  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการเห็นชอบจาก

อนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 

(๑.๑๒)  เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีตาํบลสองพีนอ้ง  เพือดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสตรีตาํบลสองพีนอ้ง   

จาํนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการเห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบั

จงัหวดัเพชรบุรีแลว้ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

๑.  งานกีฬาและนันทนาการ  รวม   ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ รวม   ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย รวม   ๒๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร  จาํนวน    ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

พธิีการ        เพือจ่ายเป็นค่า 

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดของหมู่บา้น  หมู่ที ๑  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทโดยจ่ายเป็น

ค่าจดัสถานที  ค่าเครืองเสียง  ของขวญั  รางวลั  เงินรางวลั  ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  ค่าป้ายประชาสัมพนัธ ์ 

ค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าดอกไม ้  ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น     

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดของหมู่บา้น  หมู่ที ๒  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าเครืองเสียง  ของขวญั  รางวลั  เงินรางวลั  ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  ค่าป้าย

ประชาสมัพนัธ ์ ค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าดอกไม ้ ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น      

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดของหมู่บา้น  หมู่ที ๔  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าเครืองเสียง  ของขวญั  รางวลั  เงินรางวลั  ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  ค่าป้าย

ประชาสมัพนัธ ์ ค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าดอกไม ้ ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น      

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขนัฟุตบอลประชาชนสองพีนอ้งคพั  ครังที  ๑๓  ประจาํปี  ๒๕๕๘   

จาํนวน  ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาทโดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าเครืองเสียง  ของขวญั  รางวลั  เงินรางวลั  ค่าตอบแทน

กรรมการตดัสิน  ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ ค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าดอกไม ้ ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น  

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถินสมัพนัธ์แก่งกระจานเกมส์  ครังที  ๒  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๘  จาํนวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  โดยจ่ายเป็นค่าดาํเนินการในกิจกรรมการแข่งขนักีฬาทอ้งถินสัมพนัธ์แก่ง

กระจานเกมส์ 
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-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจดักิจกรรมแข่งเรือลอยกระทง  หมู่ที  ๓  บา้นท่าลิงลม  (กลุ่มแม่ประโดล) 

จาํนวน  ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท   โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าเครืองเสียง  ของขวญั  รางวลั  เงินรางวลั  ค่าตอบแทน

กรรมการตดัสิน  ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ ค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าดอกไม ้ ค่าจา้งเหมาเรือในการขนสมัภาระ  

ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น 

๑.๒  งบเงินอดุหนุน  รวม    ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เงินอุดหนุน รวม    ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์   จาํนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอแก่งกระจาน  เพือดาํเนินงานโครงการจดังานวิงแก่งกระจาน

มินิมาราธอน  ครังที  ๗  ประจาํปี  ๒๕๕๘  จาํนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการ

เห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้  

 

๒.  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน     รวม   ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒.๑  งบดาํเนนิการ รวม   ๓๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าใช้สอย รวม  ๓๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจ่ายเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร  จาํนวน    ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

พธิีการ        เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจดังานสืบสานประเพณีเรียกขวญัขา้วห่อกระเหรียงประจาํปี  ๒๕๕๘   

ตาํบลสองพีนอ้ง  จาํนวน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมการและตกแต่งสถานที  ค่าของขวญัหรือ

ของทีระลึก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าดอกไม ้ กระเชา้  ค่าของรางวลั หรือเงินรางวลั  ค่าจดัซือ

ขา้วเหนียว  นาํตาล  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  ฯลฯ      
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- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจดังานสืบสานประเพณีสงกรานตร์ดนาํขอพรผูสู้งอาย ุ ตาํบลสองพีนอ้ง   

จาํนวน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าพิธีทางศาสนา  ค่าจดัประกวดกิจกรรมต่างๆ   

เช่น  ก่อพระเจดียท์ราย  การแข่งขนักีฬาผูสู้งอาย ุ ค่าของรางวลัหรือเงินรางวลั  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง   

ค่ากระเชา้  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  ฯลฯ 

- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการทาํบุญกลางหมู่บา้นในวนัสงกรานต ์ ของหมู่บา้นในตาํบลสองพีนอ้ง   

จาํนวน  ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา  ค่าจดัสถานที  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้าย

อืนทีจาํเป็น 

 

๓.  งานวชิาการวางแผน  และส่งเสริมการท่องเทียว    รวม    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓.๑  งบดําเนนิการ รวม   ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าใช้สอย รวม   ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ           จาํนวน    ๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท        เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัรถขบวนแห่งานเทศกาลกินปลา  พาเทียวแก่งกระจาน  จาํนวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   

โดยจ่ายเป็นค่าตบแต่งรถขบวน  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ผูเ้ขา้ร่วมขบวน ในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียว

หรือวิถีชีวิตของท่องถิน  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น 

๓.๒  งบเงนิอดุหนุน รวม    ๗๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เงินอุดหนุน รวม    ๗๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์   จาํนวน  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 
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- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอแก่งกระจาน  เพือดาํเนินงานโครงการจดังานเทศกาลกินปลา

พาเทียวแก่งกระจาน  จาํนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือไดรั้บการเห็นชอบจากอนุกรรมการ

กระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้  

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอแก่งกระจาน  เพือดาํเนินงานโครงการจดังานพระนครคีรี – 

เมืองเพชร  ครังที  ๒๙  ประจาํปี  ๒๕๕๘   จาํนวน  ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท   หมายเหตุจะจ่ายต่อเมือได้รับการ

เห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอาํนาจระดบัจงัหวดัเพชรบุรีแลว้  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

๑. งานก่อสร้างโครงสร้างพนืฐาน        รวม    ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ        รวม    ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ค่าใช้สอย        รวม    ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๑)  รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ  จาํนวน    ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท          เพือจ่ายเป็นค่า  ดงันี 

-เพือจ่ายเป็นค่าสาํรวจ  ทดสอบ  และวิเคราะห์นาํบาดาล    เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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แผนงานการเกษตร 

 

๑.  งานส่งเสริมการเกษตร รวม   ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

๑.๑  งบเงินอุดหนุน รวม   ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เงินอุดหนุน รวม   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์   จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงันี 

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลสองพีนอ้ง  

จาํนวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

   

๒.  งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม     ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒.๑  งบดาํเนนิการ        รวม     ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย        รวม    ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ         จาํนวน    ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งแรงงานแผว้ถางวชัพืชสองขา้งทางในตาํบลสองพีนอ้ง  ระยะทางโดยรวม  ๖๐  กิโลเมตร  

รายละเอียดตามรายการที  อบต.สองพีนอ้งกาํหนด  จาํนวน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   

- เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการทอ้งถินไทย  รวมใจภกัดิ รักษพื์นทีสีเขียว  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท   

โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  ค่าของขวญัหรือของทีระลึก  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น  

ฯลฯ  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  ด่วนทีสุดที   มท ๐๘๙๑.๔/๓๐๖  ลงวนัที  ๓  
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กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๔  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  ด่วนทีสุด  ที มท  ๐๘๙๑.๔/๖๘๒  ลงวนัที  

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔      


