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สารบัญ 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 
*********************************** 

 
 

หนา 
สวนท่ี๑   คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   4 - 7 
• สถานะการคลังขององคการบริหารสวนตําบล            
• การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา  และปปจจุบัน       
สวนท่ี๒  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙    ๙ – ๑5 
• บันทึกหลกัการและเหตุผล          
• ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   
สวนท่ี๓  รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑6          
• รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป     ๑7–๑8 
• รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป     19 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง          19 
ดานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานบรหิารงานทั่วไป         20-27 
- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน        28-29 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา          30-31 
- แผนงานสาธารณสุข          32 
- แผนงานสังคมสงเคราะห         33 
- แผนงานเคหะชุมชน          34-36 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน        37-38 
- แผนงานการศาสนาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      39-40 
ดานเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        41 
- แผนงานการเกษตร          42 
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สวนท่ี  ๑ 

 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

 บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนองอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง  จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังตอไปน้ี 

๑.  สถานการณคลัง 

              ๑.๑  งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ในงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนองมี
สถานะการเงิน  ดังน้ี 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น       ๑๙,๖๒๗,๐๕๐.๙๓ บาท 
๑.๑.๒  เงินสะสม             ๑๑,๘๔๕,๕๐๘.๐๙ บาท 
๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม     ๖,๗๐๖,๙๑๒.๒๙ บาท 
๑.๑.๔  รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   

           จํานวน   -   โครงการ    -   บาท 
๑.๑.๕  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังมิไดกอหน้ีผูกพัน    

           จํานวน   -   โครงการ   -   บาท 
๑.๑.๖   เงินกูคงคาง    -    บาท 

๒.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    (๑) รายรับจริงท้ังสิ้น  ๑๙,๖๒๔,๑๘๒.๒๑  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร    ๑๓๙,๒๗๖.๙๐ บาท 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต     ๑,๒๑๐.๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน            ๒๑๗,๔๑๙.๑๒ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย     -     บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       ๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากทุน   -            บาท 
หมวดภาษีจัดสรร         ๑๒,๐๔๗,๕๒๑.๑๙ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  ๗,๑๓๑,๐๕๕.๐๐ บาท 

    (๒) รายจายจริง  จํานวน  ๑๖,๔๔๘,๗๐๕.๗๔  บาท  ประกอบดวย 
งบกลาง       ๕๘๗,๗๖๕.๐๐ บาท 
งบบุคลากร            ๕,๔๖๓,๖๕๔.๗๔ บาท 
งบดําเนินการ            ๕,๔๐๑,๔๐๘.๒๑ บาท 
งบลงทุน      ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบรายจายอ่ืน    -           บาท 
งบเงินอุดหนุน   ๔,๖๑๒,๘๗๗.๗๙ บาท 
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    (๓) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน  ๒,๗๗๘,๖๑๔.๐๐  บาท 
๓. งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการสถานธนานุบาลกิจการสถานธนานุบาล 
ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗    มีรายรับจริง     -     บาท  รายจายจริง     -    บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

๒.๑  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ป  ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ป  ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ป  ๒๕๕๙ 

รายไดจัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรบัและใบอนุญาต 
  หมวดรายไดจากทรพัยสิน 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  
   รวมรายไดจัดเก็บเอง 

 
๑๓๙,๒๗๖.๙๐ 

๑,๒๑๐.๐๐ 
๒๑๗,๔๑๙.๑๒ 
๘๗,๗๐๐.๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๗๓,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔๗๓,๐๐๐.๐๐ 
๑๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๓,๐๐๐.๐๐ 
๘๓๗,๐๐๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
             
๑๒,๐๔๗,๕๒๑.๑๙ 
 
๑๒,๐๔๗,๕๒๑.๑๙ 

 
 
๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
๑๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

๗,๑๓๑,๐๕๕.๐๐ 
 

๗,๑๓๑,๐๕๕.๐๐ 

 
 

๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ 
 

๗,๐๐๕,๓๔๙.๐๐ 

 
 

๗,๑๓๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๗,๑๓๑,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๑๙,๖๒๔,๑๘๒.๒๑ ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐ ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

๒.๒  รายจาย 

รายจาย รายจายจริง 
ป  ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ป  ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ป  ๒๕๕๙ 

จายจากงบประมาณ 
  งบกลาง 
 
  งบบุคลากร 
 
  งบดําเนินการ 
 
  งบลงทุน 
 
  งบเงินอุดหนุน 
 

 
๕๘๗,๗๖๕.๐๐ 

 
๕,๔๖๓,๖๕๔.๗๔  

 
๕,๔๐๑,๔๐๘.๒๑ 

 
๓๘๓,๐๐๐.๐๐ 

 
๔,๖๑๒,๘๗๗.๗๙ 

 
 

 
๕๓๗,๔๘๒.๐๐ 

 
๗,๕๐๐,๔๒๐.๐๐ 

 
๗,๖๐๐,๐๒๐.๐๐ 

 
๒,๗๓๑,๕๒๗.๐๐ 

 
๒,๘๓๕,๙๐๐.๐๐ 

 
๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 

 
๘,๐๐๐,๗๖๔.๐๐ 

 
๖,๕๘๓,๑๖๖.๐๐ 

 
๒,๐๘๕,๙๔๑.๐๐ 

 
๔,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจาย ๑๖,๔๔๘,๗๐๕.๗๔ ๒๑,๒๐๕,๓๔๙.๐๐ ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ 
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สวนท่ี  ๒ 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เร่ือง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ขององคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง   

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ดาน ยอดรวม 
 
ดานบริหารท่ัวไป 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
        แผนงานการศึกษา 
        แผนงานสาธารณสุข 
        แผนงานสังคมสงเคราะห 
        แผนงานเคหะและชุมชน 
        แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ดานการเศรษฐกิจ 
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        แผนงานการเกษตร 
 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
        แผนงานงบกลาง 
 

 
 
  ๑๐,๕๙๒,๙๔๑.๐๐ 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๓,๓๗๔,๖๕๔.๐๐ 
  ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๔,๕๐๘,๒๗๖.๐๐ 

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

  ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
                            

๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น                           ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 
อําเภอแกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี 

 
แผนงานบริหารท่ัวไป 

งาน                      
งบ 

งานบริหารท่ัวไป 
 

(๐๐๑๑๑) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 
(๐๐๑๑๒) 

งานบริหารงานคลัง 
 

(๐๐๑๑๓) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

๕,๕๒๗,๙๗๒.๐๐ 
๒,๕๐๙,๕๑๒.๐๐ 

๙๓๓,๘๔๑.๐๐ 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๙,๐๕๑,๓๒๕.๐๐ 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๑๗,๖๑๖.๐๐ 
๓๐๔,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๑,๕๒๑,๖๑๖.๐๐ 

๖,๗๔๕,๕๘๘.๐๐ 
๒,๘๓๓,๕๑๒.๐๐ 

๙๓๓,๘๔๑.๐๐ 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐,๔๘๓,๙๔๑.๐๐ 
 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งาน                      
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

(๐๐๑๒๑) 

 
งานเทศกิจ 
(๐๐๑๒๒) 

งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
(๐๐๑๒๓) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๕๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๕๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
แผนงานการศึกษา 

งาน                      
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 

(๐๐๒๑๑) 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

(๐๐๒๑๒) 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

 
(๐๐๒๑๓) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๑,๖๕๘,๖๕๔.๐๐ 

- 
๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐ 
๓,๓๗๔,๖๕๔.๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๑,๖๕๘,๖๕๔.๐๐ 

- 
๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐ 
๓,๓๗๔,๖๕๔.๐๐ 

 



11 
 

แผนงานสาธารณสุข 
งาน                      

งบ 
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับ
สาธารณสุข 
(๐๐๒๒๑) 

งานโรงพยาบาล 
 

(๐๐๒๒๒) 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสขุอ่ืน 
(๐๐๒๒๓) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน                      
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห 
(๐๐๒๓๑) 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

(๐๐๒๓๒) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน                      

งบ 
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 
(๐๐๒๔๑) 

งานไฟฟาถนน 
(๐๐๒๔๒) 

งาน
สวนสาธารณะ 

 
(๐๐๒๔๓) 

งานกําจัด
ขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(๐๐๒๔๔) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

๑,๒๕๕,๑๗๖.๐๐ 
๒๗๑,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๑,๕๒๖,๑๗๖.๐๐ 

- 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๔๒,๑๐๐.๐๐ 
๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๙๖๒,๑๐๐.๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๕๕,๑๗๖.๐๐ 
๔๑๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๔๒,๑๐๐.๐๐ 
๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔,๕๐๘,๒๗๖.๐๐ 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน                      

งบ 
งานบริหารท่ัวไป 

(๐๐๒๕๑) 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

(๐๐๒๕๒) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน                      
งบ 

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๑) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๒) 

งานศาสนา
และวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
(๐๐๒๖๓) 

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 
(๐๐๒๖๔) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน                      
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
(๐๐๓๑๑) 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

(๐๐๓๑๒) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
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แผนงานการเกษตร 
งาน                      

งบ 
งานสงเสริม
การเกษตร 
(๐๐๓๒๑) 

งานอนุรักษแหลงนํ้า
และปาไม 
(๐๐๓๒๒) 

 
รวม 

งบบุคลากร 
งบดําเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน  

รวม 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 
แผนงานงบกลาง 

งาน                      
งบ 

งานงบกลาง 
(๐๐๔๑๑) 

รวม 

  งบกลาง 
รวม 

๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 
๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 

๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 
๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของ องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

 
        โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา๘๗  จึงตราขอบญัญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภา
องคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง และโดยอนุมัติของนายอําเภอแกงกระจานดังตอไปน้ี 
        ขอ ๑ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ีเรียกวาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
        ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันที ่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไป 
        ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.-บาท 
        ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไปจายจากรายไดจัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ไดดังน้ี 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
        แผนงานการศึกษา 
        แผนงานสาธารณสุข 
        แผนงานสังคมสงเคราะห 
        แผนงานเคหะและชุมชน 
        แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ดานการเศรษฐกิจ 
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        แผนงานการเกษตร 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
        งบกลาง 

 
๑๐,๕๙๒,๙๔๑.๐๐ 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓,๓๗๔,๖๕๔.๐๐ 
  ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๔,๕๐๘,๒๗๖.๐๐ 

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

                             
๕๘๗,๑๒๙.๐๐ 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น                           ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ 
 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให

เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล 
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ขอ  ๖  ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   18      เดือน     กันยายน       พ.ศ. 2558  

 

      (ลงนาม)                 ผล  เอกบุตร 

         (นายผล      เอกบุตร) 

                 นายกองคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง 

 

              อนุมัติ 

 

(ลงนาม)                         ธนศักด์ิ   ศุภศิริพงษชัย 

            (นายธนศักด์ิ   ศุภศิริพงษชัย) 

              นายอําเภอแกงกระจาน 
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สวนท่ี  ๓ 
 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง 
อําเภอแกงกระจาน    จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 
อําเภอแกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี 

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

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  ต้ังรับไว  ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเปน 
ก. รายไดภาษีอากร  ต้ังรับไว  ๘๓๗,๐๐๐.๐๐  บาท  ประกอบดวย 
๑.  หมวดภาษีอากร  ต้ังรับไว  ๔๗๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๑  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ต้ังไว ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการต้ังรับไวตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 
๑.๒  ภาษีบํารุงทองที ่      ต้ังไว   ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการต้ังรับไวตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 
๑.๓  ภาษีปาย       ต้ังไว   ๒๗,๐๐๐.๐๐   บาท 
ประมาณการต้ังรับไวตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 
๑.๔  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน   ต้ังไว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๒.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  ต้ังรับไว  ๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๒.๑  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   ต้ังไว     ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๒.๒  คาปรับการผิดสัญญาจาง     ต้ังไว     ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๒.๓  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย    ต้ังไว         ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวคาดวาสามารถจัดเกบ็คาธรรมเนียมเทากับปทีผ่านมา 
๓.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  ต้ังรับไว  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๓.๑  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     ต้ังไว     ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวเทากับปทีผ่านมา 
๔.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  ต้ังรับไว ๑๐๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
๔.๑  คาขายแบบแปลน      ต้ังไว       ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๔.๒  คาสมัครพนักงานเพื่อเลือ่นตําแหนงที่สงูข้ึน   ต้ังไว         ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวเทากับปทีผ่านมา 
๔.๓  คารับสมัครสมาชิกสภา อบต.  ผูบริหาร อบต.   ต้ังไว     ๑๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๔.๔  คารับสมัครสอบพนักงานจาง     ต้ังไว     ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
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ข) รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังรับไว  ๑๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.  หมวดภาษีท่ีไดรับการจัดสรร  ต้ังรับไว  ๑๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
๑.๑  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙      ต้ังไว       ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๒  ภาษีมลูคาเพิ่มตาม  พรบ.กําหนดแผนฯ   ต้ังไว       ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      ต้ังไว          ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๔  ภาษีสุรา       ต้ังไว          ๙๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๕  ภาษีสรรพสามิต      ต้ังไว       ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๖  คาภาคหลวงแร      ต้ังไว        ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวเทากับปทีผ่านมา 
๑.๗  คาภาคหลวงปโตรเลียม     ต้ังไว        ๘๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๘  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  ต้ังไว      ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปทีผ่านมา 
๑.๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ   ต้ังไว          ๗๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
๑.๑๐.  อากรประมง      ต้ังไว            ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
 
ค. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เงินชวยเหลือ  ต้ังรับไว  ๗,๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท  ประกอบดวย 
๑.  หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังรับไว  ๗,๑๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๑  เงินอุดหนุนทั่วไป      ต้ังไว        ๗,๑๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการต้ังรับไวเทากับปทีผ่านมา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 

อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

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

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  จํานวน  ๒๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท  จายจากรายไดจัดเกบ็เอง  

หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.  งบกลาง      รวม  ๕๘๗,๑๒๙.๐๐  บาท 
๑.๑  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จํานวน  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมในสวนของนายจางในอัตรารอยละ  ๕  ของคาจางพนักงานจางทั้งหมด 
๑.๒  คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน  ๔๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่ยากไร  จํานวน  ๗  ราย  ตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตามภารกิจถายโอน 
๑.๓  เงินสํารองจาย    จํานวน  ๒๔๘,๒๕๙.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได  เชน  การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ  (อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยแลง  ภัยหนาว  ฯลฯ)  หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่
งบประมาณต้ังจายไว  หรือเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให
เบิกจายจากเงินประเภทน้ี    
๑.๔  รายจายตามขอผูกพัน    จํานวน  ๙๓,๖๕๐.๐๐  บาท 
(๑)  คาใชจายในการจัดการจราจร  เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดการจราจรต้ังจายโดยพจิารณาจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก    
(๒)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน  เปนเงิน  ๘๘,๖๕๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน  ตามบันทกึขอตกลงการดําเนินงานและ
บรหิารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอืพื้นที่ระหวางสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ
กับองคการบริหารสวนตําบล   
๑.๕  เงินชวยพิเศษ    จํานวน  ๑๔๓,๒๒๐.๐๐ บาท 
(๑)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (กบท.)  เปนเงิน  ๑๔๓,๒๒๐.๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาสมทบทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)  โดยคํานวณต้ังจายในอัตรา
รอยละ  ๑  ของงบประมาณรายไดประจําป  (ไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินทีม่ีผูอทุิศใหหรือเงิน
อุดหนุน)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๓๑๘/ว ๑๙๒๘  ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๓   
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

๑.  งานบรหิารงานทั่วไป      รวม  ๙,๐๕๑,๓๒๕.๐๐  บาท 

๑.๑  งบบุคลากร      รวม  ๕,๕๒๗,๙๗๒.๐๐  บาท 

เงินเดือน  (ฝายการเมือง)      รวม  ๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินเดือนนายก / รองนายก    จํานวน  ๕๑๔,๐๘๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเดือน  ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   

จํานวน  ๒  ตําแหนง  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๒)  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก    จํานวน  ๔๒,๑๒๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปน  คาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก อบต.  รองนายก  อบต.  จํานวน  ๒  ตําแหนง  

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๓)  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก    จํานวน  ๔๒,๑๒๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายก อบต.  รองนายก อบต.  จํานวน  ๒  ตําแหนง   

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๔)  เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.    จํานวน  ๘๖,๔๐๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๕)  เงินคาตอบแทนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  เลขานุการสภาฯ    

จํานวน  ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ  

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

เงินเดือน  (ฝายประจํา)      รวม  ๓,๓๐๒,๔๕๒.๐๐  บาท 

(๑)  เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  ๒,๔๗๕,๔๕๖.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ของสํานักปลัดอบต.  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน    

(๒)  เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน     จํานวน  ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล   

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๓)  เงินประจําตําแหนง    จํานวน  ๘๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต.  และพนักงานขาราชการผูที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  

เดือนละ  ๓,๕๐๐.๐๐  บาท  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๔)  คาจางประจํา    จํานวน  ๑๘๑,๘๓๖.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําป  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน           
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(๕)  คาจางพนักงานจาง    จํานวน  ๔๐๐,๓๒๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกจิ  และพนักงานจางทั่วไป  ของสํานักปลัด อบต.   

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๖)  เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง    จํานวน  ๑๕๙,๘๔๐.๐๐  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางของสํานักปลัด อบต.   

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน 

 

 ๑.๒  งบดําเนินการ      รวม  ๒,๕๐๙,๕๑๒.๐๐  บาท 

คาตอบแทน รวม   ๓๐๘,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวม ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

-  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจงานจางผูปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชน  คาเงินทําขวัญใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ในการปฏิบัติงานฝาอันตรายเปน

ครั้งคราว   หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติหนาที่  

-  คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป)    จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป) แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน

จาง  ขององคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง  

 (๒)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                 

 -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และ

ลูกจางประจํา  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ   

(๓)  คาเชาบาน   จํานวน  ๔๘,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    

(๔)  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท                             

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา   

ซึ่งมสีิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ   

 

คาใชสอย      รวม  ๑,๓๐๘,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๑๓๓,๐๐๐.๐๐  บาท  

      (๑.๑)  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ   จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท                             

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนการฝกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆของคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ  

พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และลกูจางประจํา  หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจายน้ี            
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    (๑.๒)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท                            

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรบัจางทําการอยางหน่ึงอยางใด  ซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาถางหญา  คาจางแบก

หามสมัภาระ  คาบริการกําจัดปลวก  กําจัดแมลง  ฯลฯ   

(๑.๓)  คาจัดทําเว็บไซต  และคาจดทะเบียนเว็บไซต    จํานวน  ๓,๐๐๐.๐๐  บาท                        

-  เพื่อจายเปนคาจัดทําและเชาพื้นทีส่ําหรับจัดทําเว็บไซต  (Website)  คาจดทะเบียนเว็บไซต  (Website  

Domain name)  องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง   

 (๒)  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      รวม  ๒๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คารับรอง    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืมคาของขวัญ  คาพิมพ

เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ  ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน  หรือเย่ียมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน 

-  เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตาม

กฎหมาย  หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ    จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันรัฐพิธี  และวันสําคัญตางๆ  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ  โดย

จายเปนคาเตรียม  และตกแตงสถานที่  คาผาแพรผาริ้ว  ธงชาติ  ปายสัญลักษณ  ดอกไมธูปเทียน  คาพานพุม

ถวายสักการะ  พวงมาลา คาดอกไม  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารวาง  และนํ้าด่ืมในงานรัฐพิธี  และคาใชจายอื่นๆ  

ที่จําเปน  ฯลฯ    

(๓)  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รวม  ๗๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท  

เพ่ือจายเปน                                                                                                                                                                           

(๓.๑)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                           

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง  ลูกจางประจํา  รวมทัง้ผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ   ใหปฏิบัติหนาที่เพือ่เปนประโยชนขององคการ

บรหิารสวนตําบล  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  

คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ   

(๓.๒)  คาพวงมาลา  พวงมาลัย  กระเชาดอกไม    จํานวน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท                                             

-  เพื่อจายเปนคาพวงมาลา  พวงมาลัย   กระเชาดอกไม  เพื่อใชในงานพิธีตางๆ  พิธีทางศาสนา  หรืองานกิจการ

ของทองถ่ิน   

(๓.๓)  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมสัมมนาผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง  ลูกจางประจํา  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา  
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คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คากระดาษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  

คาปาย  คาตกแตงสถานที่  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   คาของขวัญหรือ

ของที่ระลึก  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ     

(๓.๔)  คาใชจายในการปกปองสถาบัน    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                         

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค  การฝกอบรมสัมมนา  สรางจิต สํานึกในการรักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย  แสดงความจงรักภัคดีตอพระมหากษัตริย  ของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาฯ  ขาราชการ  

พนักงาน  พนักงานจาง  ลูกจางประจํา  ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไป  เพื่อปกปองสถาบันของชาติ   สรางความ

รักสามัคคี  รูรักสามัคคี  พัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุข  โดยจายเปนคาตอบแทนคาสมนาคุณวิทยากร  คารับรอง  

คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพิมพเอกสาร คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่จําเปน   

(๓.๕)  รายจายในการจัดการเลือกต้ัง    จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท                           

-  เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดการเลือกต้ัง  ในการเลือกต้ังทั่วไปหรือเลือกต้ังซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลสองพี่นอง  หรือผูบรหิาร   

(๓.๖)  คาใชจายในโครงการจัดต้ังจุดบริการนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท         

-  เพื่อจายเปนคาดําเนินการในโครงการฯ  อาทิเชนจายเปนคาเชาเตนฑ  คานํ้าด่ืม  คาอาหารวาง  คาจางเหมา

บริการอื่น  และคาใชจายที่จําเปน   

(๓.๗)  คารับวารสาร    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคารบัเอกสาร  และหนังสอืตางๆ  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสารทองถ่ิน  ฯลฯ   

(๔)  รายจายเพ่ือบํารงุรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  จํานวน   ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  เชน  รถยนต รถจักรยานยนต   เครื่องพมิพดีด  ตู   

โตะ  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ 

-  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน  และสิ่งกอสราง  ที่ชํารดุเสียหาย  หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิด

ความเสียหาย หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชน อาคารสํานักงาน  หองทํางาน  หองประชุม และบรรดาสิง่กอสรางอืน่ๆ 

-  คาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมทรพัยสินอื่นๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  เชน  วัสดุตางๆ 

 

คาวัสดุ     รวม  ๖๕3,๒๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  คาวัสดุสํานักงาน จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                            

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน   เชน  กระดาษ  ปากกา  แฟม  ตรายาง  แบบพิมพ  หมึก  นํ้าด่ืม  ฯลฯ ที่

ใชในกิจการของ อบต.  เปนเงิน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๒)  คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ   จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                              

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา  สวิทซไฟฟา  ฯลฯ   

(๓)  คาวัสดุงานบานงานครวั    จํานวน  7,๐๐๐.๐๐  บาท                                              

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ถังขยะ  นํ้ายาลางหองนํ้า  ฯลฯ  สําหรับใชทํา

ความสะอาดอาคารสํานักงาน  และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ   
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(๔)  คาวัสดุยานพาหนะ  และขนสง    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                             

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  และขนสง  เชนแบตเตอรรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  สําหรบั

รถบรรทุกนํ้า  รถยนต  รถจักรยานยนต   

(๕)  คาวัสดุเชื้อเพลิง  และหลอลื่น    จํานวน  ๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                          

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิ  และหลอลื่น  เชน นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี  กาซหุง

ตม  นํ้ามันกาด  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกล ใชในงานตางๆ ที่เปนกจิการของทองถ่ิน   

(๖)  คาวัสดุโฆษณา  และเผยแพร    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                                               

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา  และเผยแพร  เชน  ปายประชาสัมพันธ  กระดาษเขียนโปสเตอร   ภาพถาย  รูปสี

หรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย  วารสารสิง่พิมพประชาสัมพันธ  ฯลฯ   

(๗)  คาวัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                                      

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรที่มรีาคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เชน  ผงหมึก  ตลับ

ผงหมึก  แผนกรองแสง  แปนพิมพ  แผนหรือบันทึกขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปโปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ   

(๘)  คาวัสดุกอสราง    จํานวน  ๑๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท                                                 

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ  จอบ  ขวาน  กระเบื้องฯลฯ  เปนเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป  ขนาดบรรจุ  ๒๐  กิโลกรมัตอถุง  เพื่อนําไปใชซอมแซมถนนภายใน

ตําบล  เปนเงิน  ๙๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๙)  คาวัสดุกีฬา    จํานวน  ๖๑,๒๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณกีฬาประจําหมูบาน  หมูบานละ  ๗,๖๕๐.๐๐  บาท  จํานวน  ๘  หมูบาน 
 
คาสาธารณูปโภค      รวม  ๒๔๐,๓๑๒.๐๐  บาท 
(๑) คาไฟฟา    จํานวน  ๑๒๐ ,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงานอบต.  และหรืออาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 
(๒) คาโทรศัพท    จํานวน  ๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน  และโทรศัพทเคลื่อนที่  และหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการใชบริการ เชนคาเชาเครื่องคาเชาหมายเลขโทรศัพทคาบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ  สําหรับใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง   
(๓) คาไปรษณียคาโทรเลขคาธนาณัติคาซื้อดวงตราไปรษณียากรคาเชาตูไปรษณีย จํานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐บาท   
-  เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย  และโทรเลขคาธนาณัติคาซื้อดวงตราไปรษณียากรคาเชาตูไปรษณีย สําหรับใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง   
(๔) คาบริการทางดานโทรคมนาคม    จํานวน  ๘๗,๓๑๒.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสงูโดยจายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต 
(๕)  คาประปา    จํานวน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

-  เพื่อจายเปนคาประปาสําหรบัสํานักงาน อบต. 
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๑.๓  งบเงินอุดหนุน รวม  ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เงินอุดหนุน รวม   ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑) เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน  จํานวน  ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท       

เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี                 

-  อุดหนุนงานไฟฟาทองถ่ิน ใหแกคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๑.๔  งบลงทุน      รวม  ๙๓๓,๘๔๑.๐๐ บาท 

คาครุภัณฑ      รวม  ๙๓๓,๘๔๑.๐๐  บาท 

(๑)  ครุภัณฑสํานักงาน   จํานวน  ๔,๘๔๑.๐๐  บาท                                

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานระดับ  ๓ - ๖  จํานวน  ๑  ชุด  เปนเงิน  ๔,๘๔๑.๐๐  บาท 

(๒)  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    จํานวน  ๓๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร  ระดับ  XGA  ขนาด  ๓,๕๐๐  ANSI  Lumens  จํานวน  ๑  

เครื่อง  เปนเงิน  ๓๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

คุณลักษณะ ๑) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว  สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดิโอ    

     ๒) ใช  LCD  Panel  หรือระบบ  DLP    

     ๓) ระดับ  XGA  เปนระดับความละเอียดของภาพที่  True    

     ๔) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางข้ันตํ่า 

(๓)  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     จํานวน  ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  จํานวน  ๑  คัน  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  

๒,๔๐๐  ซีซี  ขับเคลื่อน  ๔  ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  เปนเงิน  ๘๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

คุณลักษณะเฉพาะ  ๑)  เปนกระบะสําเรจ็รปู   

  ๒)  หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ  ๔  ประตู   

  ๓)  เปนราคารวมเครือ่งปรับอากาศ   

  ๔)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

 

๒.  งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๒.๑  งบดําเนินการ รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาใชสอย      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑) รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     (๑.๑)  คาใชจายในการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                         
-  เพื่อเปนคาใชจายในการประชุมประชาคมการจัดทําแผนชุมชน  และการจัดทําแผนพัฒนาเปนคาอาหาร 
คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืมคาวัสดุอุปกรณคากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาจางเหมาบรกิารเย็บเลม  
คาถายเอกสาร  คาปายประชาสมัพันธ  และคาใชจายอื่นทีจ่ําเปน 
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(๑.๒)  โครงการสนับสนุนจัดทําแผนชุมชน    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเปนคาอาหารคาอาหารวาง  และเครือ่งด่ืม คา
วัสดุอุปกรณ  คากระดาษ  และคาปายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ 

 
๓.  งานบรหิารงานคลัง        รวม  ๑,๕๒๑,๖๑๖.๐๐  บาท 
๓.๑  งบบุคลากร      รวม  ๑,๒๑๗,๖๑๖.๐๐  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม  ๑,๒๑๗,๖๑๖.๐๐  บาท 
(๑)  เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  ๘๖๘,๘๙๖.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของสวนการคลัง  พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําป   
โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน  
(๒)  เงินประจําตําแหนง    จํานวน  ๔๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนเดือนละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาทโดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน   

(๓)  คาจางพนักงานจาง    จํานวน  ๒๕๘,๗๒๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของสวนการคลัง  โดยแบงเปนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๒  อัตรา 
โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน 
(๔)  เงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง    จํานวน  ๔๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางของสวนการคลัง  โดยแบงเปนพนักงานจาง 
ตามภารกิจ  จํานวน  ๒  อัตรา  คํานวณต้ังจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน 
 
๓.๒  งบดําเนินการ      รวม  ๓๐๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาตอบแทน รวม  ๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ 
(๒)  คาเชาบาน    จํานวน  ๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    
(๓)  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบฯ 
 
คาใชสอย      รวม  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อจายเปน 
-  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ  ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง  หรือคาธรรมเนียมใดๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายการน้ี 
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-  คาจางเหมาบริการ    จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด  ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  
หรือสิ่งกอสรางอยางใด  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน 
-  คาจางเหมาพนักงานเดินสํารวจ  และจัดเกบ็ฐานขอมลูภาคสนาม 
-  คาจางเหมาพนักงานจัดทําแผนที่แมบท  และคัดลอกขอมูลที่ดินฯลฯ 
(๒)  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปน 
-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถณทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
(๓)  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพือ่จายเปน 
-  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  เชนรถยนตรถจักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด  ตูโตะ  
เครื่องอัดสําเนา  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ 
-  คาบํารุงรกัษา  หรือซอมแซมทรพัยสินอื่นๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  เชนวัสดุตางๆ  
 
คาวัสดุ      รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  วัสดุสํานักงาน    จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน  เชนกระดาษ  ปากกา  แฟม  ตรายาง  แบบพิมพ  หมึก  ฯลฯ   
 (๒)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา  และเผยแพร  เชนปายประชาสัมพันธ  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกัน  และสี  
ฟลมแถบบันทึกเสียง  หรือภาพวีดีโอ  แผนซีดี  เมมโมรี่การด  ภาพถายดาวเทียม  รูปสี  หรือขาวดํา  ที่ไดจาก
การลางอัดขยาย  ฯลฯ 
(๓)  วัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชนผงหมึก  ตลับผงหมึก  เมาส  แผน  หรือจานบันทึกขอมูล   
เมนบอรดเมมโมรี่ชิพ  โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษตอเน่ือง  ฯลฯ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

1.  งานเทศกิจ      รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
คาใชสอย     รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล  เพือ่ทําหนาที่ยาม  ปฏิบัติงานอยูเฝายามสถานทีท่ี่ทําการองคการบรหิาร
สวนตําบลสองพี่นอง  ดูแลรบัผิดชอบทรัพยสินของทางราชการ  และความเรียบรอยในบรเิวณสถานที่
ดังกลาว  หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติงานตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย  จํานวน ๑ อัตรา  อัตราเดือน
ละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๑๐ เดือน 

 

๒.  งานปองกนัภัยฝายพลเรือน  และระงับอคัคีภยั      รวม  ๕๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาตอบแทน      รวม  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑) คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกสมาชิก  อปพร. ที่มาปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งนายก อบต. เชน งานระงับอัคคีภัย  
ภารกิจเฝาระวังไฟปา  และหมอกควัน  ซึ่งมาปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๘  ช่ัวโมง  เปนตน    
 
คาใชสอย      รวม  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําสิง่พิมพ  หรือปายประชาสมัพันธรณรงคแจงเตือนสาธารณภัยตางๆ 
(๒)  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
จํานวน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๒.๑)  คาใชจายในการซอมแผนการอพยพหนีไฟ  และการดับเพลิงในหนวยงานกรณีเกิดไฟไหม เปนเงิน  
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแผนการอพยพหนีไฟในกรณีเกิดไฟไหม  เชนการอบรมให
ความรูเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ในการซอมแผนเมื่อเกิดไฟไหม โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากรคาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาหนาที ่ และผูมาชวยปฏิบัติงาน  คากระดาษ  และเครื่อง
เขียนแบบพมิพ  คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร  คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืม  คาจางเหมาบริการตางๆ  และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน 
(๒.๒)  คาใชจายในการฝกอบรมโครงการอาสาดูแลนักทองเที่ยวในตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาดูแลนักทองเที่ยวในตําบลสองพี่นอง  โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  
คากระดาษ  และเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาปาย  คาดอกไมกระเชาดอกไม  คาตกแตงสถานที ่ 
คาอาหาร  คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืม  คาของขวัญ  หรือของที่ระลึก  คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาบริการตางๆ     
(๒.๓)  คาใชจายในการรณรงคปองกัน  และแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา  เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เพือ่
จายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกัน  และแกไขปญหาหมอกควัน  และไฟปาระงับอัคคีภัย  เชนการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน  และแกไขปญหาหมอกควัน  และไฟปาระงบัอัคคีภัยการประชาสมัพันธรณรงค  โดย
จายเปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คากระดาษ  และเครื่องเขียน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
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คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาบรกิารจัดทําแผนพับโปสเตอร ใบปลิว  สื่อสิ่งพมิพตางๆ  คาจัดทําปายโฆษณา
ประชาสมัพันธ  คาจางเหมาบริการตางๆ 
(๒.๔)  คาใชจายในการโครงการอบรมการดับเพลงิและระงบัอัคคีภัยข้ันตนแกประชาชน  และผูประกอบการ
รานคาในตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการของโครงการ  
เชนคาวิทยากร  คาอาหารวาง  คาอาหาร  นํ้าด่ืม  วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกบัโครงการเปนตน  
 
คาวัสดุ      รวม   ๒๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  คาวัสดุสํานักงาน จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชนอุปกรณเครื่องใชตางๆ  ที่เกี่ยวของในการทํางานของ อปพร.  เชน  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร  เปนตน  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
(๒)  คาวัสดุเครื่องแตงกาย    จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในตําบลสองพี่นอง  หรือ 
ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
 (๓)  คาวัสดุเครื่องดับเพลิง    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลงิ  เชน  สายสงนํ้า  สายสูบนํ้า  ขอตอ  นํ้ายาเคมี  ฯลฯ   
 
๑.๒  งบลงทุน      รวม  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คาครุภัณฑ      รวม  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    จํานวน  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสง – วิทยุ  ระบบ  VHF / FM  ชนิดมือถือ  ๕  วัตต  จํานวน  ๓  เครื่อง  ชนิด

ประจําที่  ๑๐  วัตต  จํานวน  ๒  เครื่อง พรอมติดต้ัง  รายละเอียดตามที่  อบต.สองพี่นองกําหนดรวม  เปนเงิน  

๙๒,๐๐๐.๐๐  บาท    

คุณลักษณะเฉพาะ  ๑)  ขนาดกําลังสง  ๕  วัตต  ประกอบดวย  : ตัวเครื่อง  แทนชารท  แบตเตอรี่  ๑  กอน  เสา

ยาง  เหล็กพับ 

   ๒)  ขนาดกําลังสง  ๑๐  วัตต  ประกอบดวย  : ตัวเครื่อง  เพาเวอรซพัพลาย  ไมโครโฟน 

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนัง  (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด  ๑๒,๐๐๐  บีทียู   
จํานวน  ๑  เครื่อง  พรอมติดต้ัง  เพื่อใชติดต้ังอาคารศูนย อปพร. องคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  
๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท   
คุณลักษณะเฉพาะ  1) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ัง 
     2) เครื่องปรบัอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น  ขนาดไมเกนิ 40,000 บีทียู  

       ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร5 
   3) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเรจ็รปูทัง้ชุด ทัง้หนวยสงความเย็นและหนวย                        
       ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกนั 

4) เครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจบัอนุภาคฝุนละออง และสามารถถอด    
    ลางทําความสะอาดได 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
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แผนงานการศึกษา 
 

๑.  งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศกึษา      รวม  ๓,๓๗๔,๖๕๔.๐๐  บาท 
๑.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๑,๖๕๘,๖๕๔.๐๐  บาท 
คาใชสอย      รวม  ๖๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท 
(๑)  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน  ๕๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
พิธีการ    เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 
(๑.๑)  คาใชจายโครงการทําบุญ...แหเทียนวันเขาพรรษา  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก  
เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
(๑.๒)  คาใชจายโครงการวันสําคัญทางศาสนา  วันวิสาขบูชา  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก   
เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
(๑.๓)  คาใชจายโครงการวันสําคัญทางศาสนา  วันมาฆบูชา  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก  
เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
(๑.๔)  คาใชจายโครงการ “รอยมะลิรอยใจ...แทนมาลัยมอบใหแม”  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก  
เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
(๑.๕)  คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก  
เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑.๖)  คาใชจายโครงการชวนลูกเลานิทาน  สานฝนรักการอาน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก   
เปนเงิน  ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑.๗)  คาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสูโลกกวาง  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก   
เปนเงิน  ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑.๘)  คาใชจายโครงการสงเสรมิสุขภาพอนามัยนักเรียน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก   
เปนเงิน  ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑.๙)  คาใชจายโครงการทําบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงคฯ เปนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท   
(๑.๑๐)  คาใชจายโครงการหนูนอยฟนสวยไรฟนผุ  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงคฯ เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท           
(๑.๑๑)  คาใชจายโครงการทําบุญ...แหเทียนวันเขาพรรษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงคฯ  
เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
(๑.๑๒)  คาใชจายในการจัดงานวันแม  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อ.ฮ.ลิงคฯ  เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๑.๑๓)  คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ของศูนยพัฒนาเด็กเลก  อ.ฮ.ลงิค  เปนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๒)  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
จํานวน  ๕๔๕,๖๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายดังน้ี 
(๒.๑)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   
-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก  จํานวน  ๕๒  คนๆละ  ๒๐  บาท  
จํานวน  ๒๘๐  วัน  เปนเงิน  ๒๙๑,๒๐๐.๐๐  บาท  
(๒.๒)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   
-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อ.ฮ.ลิงคฯ  จํานวน  ๓๙  คนๆละ  ๒๐  บาท   
จํานวน  ๒๘๐  วัน  เปนเงิน  ๒๑๘,๔๐๐.๐๐  บาท   
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(๒.๓)  เพื่อจายเปนคาโครงการจัดบริการจางเหมาเรือรับสงนักเรียนในตําบลสองพี่นอง   
เปนเงิน  ๓๖,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการการจัดบริการจางเหมาเรือรับสงนักเรียนใน
ตําบลสองพี่นอง  เพื่อใหบริการสาธารณะแกนักเรียนในตําบลสองพี่นองลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปศึกษา 
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน  เชนคาจางเหมาบริการ (เรือรับสง)  คาตอบแทน  คาวัสดุเช้ือเพลิง 
 
คาวัสดุ      รวม  ๑,๐๕๕,๐๕๔.๐๐  บาท 
(๑)  ประเภทคาอาหารเสรมิ  (นม)    จํานวน  ๑,๐๕๕,๐๕๔.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายดังน้ี 
(๑.๑)  คาอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปนแตก  จํานวน  ๕๒  คน  จํานวน ๒๘๐ วัน 
เปนเงิน  ๑๑๒,๑๑๒.๐๐  บาท  
(๑.๒)  คาอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อ.ฮ. ลิงคฯ  จํานวน  ๓๙  คน  จํานวน  ๒๘๐ วัน 
เปนเงิน  ๘๔,๐๘๔.๐๐  บาท  
(๑.๓)  คาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบานสองพี่นอง จํานวน  ๖๖ คน จํานวน  ๒๖๐  วัน  
(จํานวน  ๕๒  สัปดาห ๆ ละ  ๕  วัน  เวนวันเสาร – อาทิตย)  เปนเงิน  ๑๓๒,๑๓๒.๐๐  บาท 
(๑.๔)  คาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน อ.ฮ. ลิงคฯ  จํานวน  ๑๔๐  คน  จํานวน  ๒๖๐  วัน  
(จํานวน  ๕๒  สัปดาห ๆ ละ  ๕  วัน  เวนวันเสาร – อาทิตย)  เปนเงิน  ๒๘๐,๒๘๐.๐๐  บาท 
 (๑.๕)  คาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบานหนองปนแตก  จํานวน  ๑๖๙  คน จํานวน  ๒๖๐ วัน  
(จํานวน  ๕๒  สัปดาห ๆ ละ  ๕  วัน  เวนวันเสาร – อาทิตย)  เปนเงิน  ๓๓๘,๓๓๘.๐๐  บาท 
 (๑.๖)  คาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบานหวยปลาดุก  จํานวน  ๕๔  คน  จํานวน  ๒๖๐  วัน 
(จํานวน  ๕๒  สัปดาห ๆ ละ  ๕  วัน  เวนวันเสาร – อาทิตย)  เปนเงิน  ๑๐๘,๑๐๘.๐๐  บาท 
 
๑.๒  งบเงินอุดหนุน รวม  ๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  เงินอุดหนุน       รวม   ๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑.๑)  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน   
จํานวน  ๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโรงเรียนบานสองพี่นอง  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน  ๖๖  คน  อัตราคนละ  
๒๐  บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน  เปนเงิน  ๒๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโรงเรียน  อ.ฮ. ลิงคฯ  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน  ๑๔๐  คน  อัตราคนละ  
๒๐  บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน  เปนเงิน  ๕๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
-  อุดหนุนโรงเรียนบานหนองปนแตก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน  ๑๖๙  คน  อัตรา
คนละ  ๒๐  บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน  เปนเงิน  ๖๗๖,๐๐๐.๐๐  บาท   
-  อุดหนุนโรงเรียนบานหวยปลาดุก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน  ๕๔  คน  อัตราคนละ  
๒๐  บาท  จํานวน  ๒๐๐  วัน  เปนเงิน  ๒๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานสาธารณสุข 
 

๑.  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม  ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๑  งบเงินอุดหนุน รวม  ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑) เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 
จํานวน  ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑.๑) อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน / ชุมชน    จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานสองพี่นอง  หมูที่  ๑  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานวังวน  หมูที่  ๒  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานทาลิงลม  หมูที่  ๓  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานหนองปนแตก  หมูที่  ๔  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานหวยปลาดุก  หมูที่  ๕  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานโปงอิฐ  หมูที่  ๖  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานหวยกระสังข  หมูที่  ๗  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการถายโอนภารกิจพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ป ๒๕๕๘ ใหแกกลุมอสม.บานหนองมะคา  หมูที่  ๘  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 (๑.๒)  อุดหนุนสวนราชการ    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพ
ติดโลก  จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท    
 

๒.  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่      รวม  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๒.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาใชสอย      รวม  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑) รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
จํานวน  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 
-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก  เชนการพนหมอกควัน 
โดยจายเปนคาเวชภัณฑตางๆ  คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  คาพนหมอกควัน  คาจางเหมาบริการตางๆ 
คานํ้ามันดีเซล  คานํ้ามันเบนซิน  คาอาหาร  และคาใชจายอื่นที่จําเปน  เปนเงิน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
โดยจายเปนคาเวชภัณฑตางๆคาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัข  วัคซีนคุมกําเนิด คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน  เปนเงิน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

๑.  งานสวัสดกิารสังคมและสงัคมสงเคราะห      รวม  ๒๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คาใชสอย      รวม  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนคาโครงการสราง  หรอืซอมแซมบานใหประชาชนผูดอยโอกาส  ผูยากไร  และผูยากจน  ตาม 

“โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน”   เปนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๑.๒  งบเงินอุดหนุน      รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เงินอุดหนุน      รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน  จํานวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุตําบลสองพี่นอง ใหแกชมรมผูสูงอายุตําบลสองพี่นอง   

เปนเงิน  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท    
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

๑.  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน      รวม  ๑,๕๒๖,๑๗๖.๐๐  บาท 
๑.๑  งบบุคลากร      รวม  ๑,๒๕๕,๑๗๖.๐๐  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม  ๑,๒๕๕,๑๗๖.๐๐  บาท 
(๑)  เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  ๕๒๙,๑๗๖.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  สวนโยธา  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน 
(๒)  เงินประจําตําแหนง    จํานวน  ๔๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน  เดือนละ  ๓,๕๐๐.๐๐  บาท   

โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒  เดือน   

(๓)  คาจางพนักงานจาง    จํานวน  ๕๓๒,๐๘๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของสวนโยธา  โดยแบงเปนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๔  อัตรา  
 และพนักงานจางทั่วไปจํานวน  ๑  อัตรา  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒ เดือน 
(๔)  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง    จํานวน  ๑๕๑,๙๒๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางของสวนโยธา  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  ๑๒ เดือน 
 
๑.๒  งบดําเนินการ      รวม  ๒๗๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาตอบแทน      รวม  ๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จํานวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ 
(๒)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน   

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  และกรรมการตรวจการจางงานกอสราง  และผูควบคุมงาน  ฯลฯ 

(๓)  คาเชาบาน    จํานวน  ๓๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
(๔)  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ไดตามระเบียบ ฯ 
 
 
 
 
 



35 
 

คาใชสอย      รวม  ๑๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  รายจายใหไดมาซึ่งบริการ      รวม  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเปน 
(๑.๑)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  คาจางเหมาบริการตางๆ  และ คาจัดทําแผนพับ  จัดทําปายตางๆ  คาจาง

เหมาขุดลอกคู  คลอง ตางๆ  คาจางเหมางานกอสรางตางๆ  ที่ไมไดต้ังงบประมาณไว  ฯลฯ   

(๑.๒)  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ  พนักงานสวนตําบลพนักงาน
จาง  หรือคาธรรมเนียมใดๆ  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายน้ี 
(๒)  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถณทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
(๓)  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน    จํานวน  ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท   เพ่ือจายเปน 
-  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี   เชนรถยนตรถจักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด  ตู  
โตะ  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องปรับอากาศ  หอกระจายขาว  ฯลฯ 
 
คาวัสดุ      รวม  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  วัสดุสํานักงาน    จํานวน  ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชนกระดาษปากกา  แฟม  ตรายาง  แบบพิมพหมึก ฯลฯ 
ที่ใชในกิจการของสวนโยธา   
(๒)  คาวัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชนตลบัผงหมึก  แผนหรือจานบันทึกขอมลู  ฯลฯ 
 

๒.  งานไฟฟาถนน      รวม  ๒,๙๖๒,๑๐๐.๐๐  บาท 
๒.๑ งบดําเนินการ      รวม  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาใชสอย      รวม  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปน 
-  เพื่อจายเปนคาโครงการจางเหมาในการติดต้ัง  และซอมแซมไฟฟาสาธารณะในตําบลสองพี่นอง   
เปนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
 

๒.๒  งบเงินอุดหนุน รวม  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เงินอุดหนุน      รวม  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน   

จํานวน  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทายาง  เพื่อขยายเขตไฟฟาหมูที่ ๑,๓,๗,๘  ตําบล

สองพี่นอง  เปนเงิน  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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๒.๓  งบลงทุน      รวม  ๑,๐๔๒,๑๐๐.๐๐  บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม  ๑,๐๔๒,๑๐๐.๐๐  บาท 

(๑) ประเภทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   
จํานวน  ๓๔๔,๓๐๐.๐๐บาท  เพ่ือจายเปน 
-  โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหลก็บริเวณที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง  หมูที่  ๑   

ตําบลสองพี่นอง  อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบรุี  มีพืน้ที่ไมนอยกวา  ๙๗๖  ตารางเมตร  ความหนา   

๐.๑๐  เมตร  ติดต้ังปายโครงการ  จํานวน  ๑ ปาย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สองพี่นองกําหนด   

เปนเงิน  ๓๔๔,๓๐๐.๐๐  บาท 

     (๒)  ประเภทอาคารตางๆ    จํานวน  ๑๙๓,๕๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา 

-  โครงการกอสรางศูนย อปพร. องคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง  ณ.ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลสองพี่

นอง  หมูที่  ๑  ตําบลสองพี่นอง  อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบรุี  ติดต้ังปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย  

รายละเอียดตามแบบ อบต.สองพี่นองกําหนด  เปนเงิน  ๑๔๙,๘๐๐.๐๐  บาท 

-  โครงการกอสรางเสาธงที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลสองพี่นอง  หมูที่  ๑  ตําบลสองพี่นอง  อําเภอแกง

กระจาน  จังหวัดเพชรบรุี  รายละเอียดตามแบบ อบต.สองพี่นองกําหนด  เปนเงิน  ๔๓,๗๐๐.๐๐  บาท 

     (๓)  ประเภทบอนํ้า    จํานวน  ๒๔๒,๑๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา 

-  โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดต้ังเครื่องสูบนํ้าไฟฟาแบบมอเตอรจมใตนํ้า (Submersible  Pump) หมูที่ ๖  

บานโปงอิฐ  ตําบลสองพี่นอง  อําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ติดต้ังปายโครงการจํานวน ๑ ปาย  

รายละเอียดตามแบบ อบต.สองพี่นอง กําหนด  เปนเงิน  ๒๔๒,๑๐๐.๐๐  บาท  

     (๔)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  ๒๖๒,๒๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา 

-  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยดําเนินการเปลี่ยนแปลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เปนผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต หมูที่ ๕ บานหวยปลาดุก  (สายหวยแมเกาะ)  ตําบลสองพี่นอง  อําเภอแกง

กระจาน  จังหวัดเพชรบรุี  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  ๖๔๐  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางกวางขางละ  ๑.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  

หนาเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  ติดต้ังปายโครงการจํานวน  ๑  ปาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สองพี่นองกําหนด  

เปนเงิน  ๒๖๒,๒๐๐.๐๐  บาท 

 

๓.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๓.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาใชสอย      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา 
-  เพื่อจายเปนคาโครงการอนุรกัษแมนํ้าเพชรบุรีในตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

๑.  งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน      รวม  ๒๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๑ งบดําเนินการ      รวม   ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
คาใชสอย      รวม   ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
พิธีการ     เพ่ือจายเปน 
-  คาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมดําเนินงานประชุมสัมมนาอบรมของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
สองพี่นอง  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย 
และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ 
-  คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก  และเยาวชนระดับตําบล  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมดําเนินงานประชุมสัมมนาอบรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง   
และเพิ่มศักยภาพของสภาเด็ก  และเยาวชนระดับตําบล  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ 
คาเครื่องเขียน  คาปาย  คาจัดสถานที ่ คาอาหาร  คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืม  และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
 
๑.๒  งบเงินอุดหนุน      รวม  ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๑)  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน  

จํานวน  ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

(๑.๑)  เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่

ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน   ตามโครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูประสานพลงัแผนดิน 

(๒๕  ตาสับปะรด)  อําเภอแกงกระจาน    

(๑.๒)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๑  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท  

(๑.๓)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๒  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๑.๔)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๓  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๑.๕)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๔  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๑.๖)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๕  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท  

(๑.๗)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๖  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท  
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(๑.๘)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๗  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๑.๙)  เงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  หมูที่  ๘  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกองทุน

กลางพัฒนาหมูบาน  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 (๑.๑๐)  เงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลสองพี่นอง  เพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพการจัดตกแตง 

และประดับดอกไมในงานศพ  เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท    

(๑.๑๑)  เงินอุดหนุนกลุมสตรีตําบลสองพี่นอง  เพื่อดําเนินกิจกรรมกลุมสตรีบานสองพี่นอง   

เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท   

(๑.๑๒)  เงินอุดหนุนกลุมสตรีตําบลสองพี่นอง  เพื่อดําเนินกิจกรรมกลุมสตรีบานวังวน  

เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

๑.  งานกีฬาและนนัทนาการ      รวม  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

คาใชสอย      รวม  ๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ    จํานวน  ๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

พิธีการ     เพ่ือจายเปนคา 

-  เพื่อจายเปนคาโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของหมูบาน  หมูที่ ๑  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  โดย

จายเปนคาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  ของขวัญ  รางวัล  เงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาอาหาร  และเครื่องด่ืม  คาดอกไม   คาใชจายที่จําเปน     

-  เพื่อจายเปนคาโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของหมูบาน  หมูที่ ๒  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

โดยจายเปนคาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  ของขวัญ  รางวัล  เงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาอาหาร  และเครื่องด่ืม  คาดอกไม  คาใชจายที่จําเปน      

-  เพื่อจายเปนคาโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของหมูบาน  หมูที่ ๔  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

โดยจายเปนคาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  ของขวัญ  รางวัล  เงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาอาหาร  และเครื่องด่ืม  คาดอกไม  คาใชจายที่จําเปน      

-  เพื่อจายเปนคาโครงการแขงขันฟุตบอลประชาชนสองพี่นองคัพ  ครั้งที่  ๑๔  ประจําป  ๒๕๕๙   

เปนเงิน  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท  โดยจายเปนคาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  ของขวัญ  รางวัล  เงินรางวัล  

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  และเครื่องด่ืม  คาดอกไม  คาใชจายที่จําเปน  

-  เพื่อจายเปนคาโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธแกงกระจานเกมส  ครั้งที่  ๓  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๙  เปนเงิน  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท  โดยจายเปนคาดําเนินการในกิจกรรมการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธแกง

กระจานเกมส 

-  เพื่อจายเปนคาโครงการจัดกิจกรรมแขงเรือลอยกระทง  หมูที่  ๓  บานทาลิงลม  (กลุมแมประโดล) 

เปนเงิน  ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจายเปนคาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  ของขวัญ  รางวัล  เงินรางวัล  

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  และเครื่องด่ืม  คาดอกไม  คาจางเหมาเรือในการ

ขนสมัภาระ  คาใชจายที่จําเปน 

 

๑.๒  งบเงินอุดหนุน รวม  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เงินอุดหนุน รวม  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑) เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน    

จํานวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพื่อดําเนินงานโครงการจัดงานว่ิงแกงกระจานมินิ

มาราธอน  ครั้งที่  ๘  ประจําป  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท    
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๒.  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน      รวม  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๒.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คาใชสอย      รวม  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

พิธีการ    เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีเรียกขวัญขาวหอกระเหรี่ยงประจําป  ๒๕๕๙   

ตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  โดยจายเปนคาเตรียมการและตกแตงสถานที่  คาของขวัญหรือ

ของที่ระลึก  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาดอกไม  กระเชา  คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาจัดซื้อ

ขาวเหนียว  นํ้าตาล  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ      

-  เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ  ตําบลสองพี่นอง   

เปนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  โดยจายเปนคาจัดสถานที่  คาพิธีทางศาสนา  คาจัดประกวดกิจกรรมตางๆ   

เชน  กอพระเจดียทราย  การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวาง   

คากระเชา  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ 

 

๓.  งานวิชาการวางแผน  และสงเสริมการทองเที่ยว      รวม  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๓.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คาใชสอย      รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนคาจัดรถขบวนแหงานเทศกาลกินปลา  พาเที่ยวแกงกระจาน  เปนเงิน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท   

โดยจายเปนคาตบแตงรถขบวน  คาอาหาร  เครื่องด่ืม  ผูเขารวมขบวน ในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวหรือ

วิถีชีวิตของทองถ่ิน  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายที่จําเปน 

 

๓.๒  งบเงินอุดหนุน      รวม  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เงินอุดหนุน      รวม  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑) เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน    

จํานวน  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพื่อดําเนินงานโครงการจัดงานเทศกาลกินปลา

พาเที่ยวแกงกระจาน  เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท    

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน  เพื่อดําเนินงานโครงการจัดงานพระนครคีรี – 

เมืองเพชร  ครั้งที่  ๓๐  ประจําป  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

๑. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน       รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ     รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คาใชสอย      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา  ดังน้ี 

-  เพื่อจายเปนคาสํารวจ  ทดสอบ  และวิเคราะหนํ้าบาดาล  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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แผนงานการเกษตร 

 

๑.  งานสงเสริมการเกษตร รวม   ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา 

คาวัสดุ      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  วัสดุการเกษตร    จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา 

-  เพื่อจายเปนคาโครงการจัดซือ้พันธพืชผักสวนครัวรั้วกินไดในครัวเรือนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ตําบลสองพี่นอง  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๑.๑  งบเงินอุดหนุน      รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เงินอุดหนุน รวม  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(๑)  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน    

จํานวน   ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสองพี่นอง  

เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

   

๒.  งานอนรุักษแหลงน้ําและปาไม      รวม  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๒.๑  งบดําเนินการ      รวม  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

คาใชสอย       รวม  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

(๑)  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร    จํานวน  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาจางแรงงานแผวถางวัชพืชสองขางทางในตําบลสองพี่นอง  ระยะทางโดยรวม  ๖๐  กิโลเมตร  

รายละเอียดตามรายการที่  อบต.สองพี่นองกําหนด  เปนเงนิ  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการทองถ่ินไทย  รวมใจภักด์ิ รักษพื้นที่สีเขียว  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท   

โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  คาดอกไม  กระเชาดอกไม  คาเตรียมและตกแตงสถานที่  คาอาหาร  

คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืม  คาของขวัญหรือของที่ระลึก  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน  

ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุดที่   มท ๐๘๙๑.๔/๓๐๖  ลงวันที่  ๓  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด  ที่ มท  ๐๘๙๑.๔/๖๘๒  ลงวันที่  

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔      


