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ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประภาส ศิลปศร ประธานสภาฯ ประภาส ศิลปศร 
2 นายล าพอง ทองสุกใส รองประธานสภาฯ ล าพอง ทองสุกใส 
3 นายเฉลิมชัย ศรีถม เลขานุการสภาฯ เฉลิมชัย ศรีถม 
4 นายอาคม ข าพินวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 อาคม ข าพินวงษ์ 
5 นายยอด ตรีมาลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ยอด ตรีมาลา 
6 นายสายฟ้า คชสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 สายฟ้า คชสิทธิ์ 
7 นายขจิตร บุญวัดช้าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 ขจิตร บุญวัดช้าง 
8 นายรังสรรค์ แจ้งธรรมมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 รังสรรค์ แจ้งธรรมมา 
9 นายบ าเพ็ญ ราชสิงโห สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 บ าเพ็ญ ราชสิงโห 

10 นายไพ วารีอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 ไพ วารีอุดม 
11 นายสกล บุญธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 สกล บุญธรรม 
12 นายประเสริฐ จิตต์สกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ประเสริฐ จิตต์สกุล 
13 นายอทิธิพงษ์ ชรินรัตนกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 อิทธิพงษ์ ชรินรัตนกุล 
14 นายศุภชัย มีกุศล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 ศุภชัย มีกุศล 
15 นางย้อย ทองมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 ย้อย ทองมาก 
16 นายวิเชียร ดอนจุ้ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 วิเชียร ดอนจุ้ย 
17 น.ส.ภาณิตา บ ารุงสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 ภาณิตา บ ารุงสุข 
18 นายชาญชล ศรีนวลมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 ชาญชล ศรีนวลมาก 
19 น.ส.ปานรัตน์ ศรีบัวอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 ปานรัตน์ ศรีบัวอ่ า 
20 นายหยุ่นสาม กอเจริญสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 หยุ่นสาม กอเจริญสุข 
21 นายฉลอง แซ่ล้อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 ฉลอง แซ่ล้อ 
22 นายพรชัย ธนะชัยศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 พรชัย ธนะชัยศร ี
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายทองเจือ อุดร นายกองค์การฯ ทองเจือ อุดร 
2 นายอนุวัตร โพบุญเรือง รองนายกองค์การฯ คนที่ 1 อนุวัตร โพบุญเรือง 
3 นายทรงศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การฯ คนที่ 2 ทรงศักดิ์ เจริญสุข 
4 นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ เลขานุการนายกองค์การฯ ชาญณรงค์ ฉวีหาญ 
5 นายประนอม อาจคงหาญ ก านันต าบล ประนอม อาจคงหาญ 
6 นายเฉลิม ทองดอนยอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เฉลิม ทองดอนยอด 
7 นายประกิต พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ประกิต พุ่มพวง 
8 นายบุญรอด เมฆปั้น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บุญรอด เมฆปั้น 
9 นายสาย ทองศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สาย ทองศรี 

10 นายจรินทร์ อ่อนน่วม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จรินทร์ อ่อนน่วม 
11 นายล้วน รัชตวัชรางกูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ล้วน รัชตวัชรางกูร 
12 นายเลิศศักดิ์ พยาเครือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เลิศศักดิ์ พยาเครือ 
13 นายไพฑูรย์ แซ่โง้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ไพฑูรย์ แซ่โง้ว 
14 นายสุกิจ แก่นสุสดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 สุกิจ แก่นสุสดี 
15 นายสมนึก จันทรชิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 สมนึก จันทรชิต 
16 นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ ปลัดองค์การฯ อดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ 
17 นายวันชัย ดอนกัลยา รองปลัดองค์การฯ วันชัย ดอนกัลยา 
18 น.ส.เรวด ี สระทองมอญ หัวหน้าส่วนการคลัง เรวดี สระทองมอญ 
19 นายเฉลิมพงษ์ บุตรน  าเพชร หัวหน้าส านักปลัดฯ เฉลิมพงษ์ บุตรน  าเพชร 
20 น.ส.ทิพยรัตน์ รัตนกุสุมภ์ นักพัฒนาชุมชน ทิพยรัตน์ รัตนกุสุมภ์ 
21 นายสมพร ดีเปรี่ยม ผู้อ านวยการกองช่าง สมพร ดีเปรี่ยม 
22 นายวิโรจน ์ ตะพัง นายช่างโยธา วิโรจน ์ ตะพัง 
23 นายรณกร หนูทิพย์ บุคลากร รณกร หนูทิพย์ 
24 นางวิลาวัลย ์ ทองลิ่ม นักบริหารงานกาศึกษา วิลาวัลย ์ ทองลิ่ม 
25 นางอมรรัตน์ ป้านเกี ยว จนท.การเงินและบัญชี อมรรัตน์ ป้านเกี ยว 
26 น.ส.รุจิษยา พิมพา ผช.จนท.ธุรการ รุจิษยา พิมพา 
27 นายชูชีพ เรืองโรจน์ ผช.นักพัฒนาชุมชน ชูชีพ เรืองโรจน์ 
28 นางสาวภัชราพร เมฆปั้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ภัชราพร เมฆปั้น 
29 นางวีณารัตน์ มีมาก พนักงานจดมาตรวัดน  าฯ วีณารัตน์ มีมาก 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้า
ห้องประชุมสภาและท าการนับองค์ประชุม  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯเข้าร่วม
ประชุม จ านวน 21 ท่าน  จากนั นประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
(ประธานสภาฯ) - เรื่อง ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมงานวัน 12 สิงหา

มหาราชินี พร้อมทั งได้แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อองค์แม่ฟ้าหลวงของแผ่นดิน
ด้วยการตักบาตร ท าบุญเลี ยงพระ และเข้าร่วมงานวางพานพุ่มเฉลิมพระ
เกียรติ และยังได้ท าดีด้วยการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนให้เกิดความสะอาด
เรียบร้อย  ผมก็หวังว่าพวกเราคงจะท าแบบนี เพ่ือบ้านเมืองของเราให้สงบ
ร่มเย็น นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ) ได้ส่งส าเนารายงานการประชุม ให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว และในวาระนี เป็นการ

ขอมติสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาครั งท่ีแล้วสมัยสามัญ สมัยที่
1/2558 ครั งที่ 2  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  เรื่องแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 
2559 – 2561 ) มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือส่วนที่ขาดตก
บกพร่องก็สามารถเพ่ิมได้นะครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง   

ที่ประชุม      มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯโดยเอกฉันท์ ทั งหมด 21 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องญัตติที่ค้างพิจารณา  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอใหม่ 

6.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559 

 (ประธานสภาฯ)   ข้อกฎหมาย 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ความตามข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั นต้น แล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้ พิจารณา
อนุมัติให้ตั งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอตต่อคณะ 
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นอีกครั งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
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ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวมเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั น 

ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ
สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
(1) ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี ขาด 

ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสภา
ท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 
ขอเชิญผู้บริหารฯ  ชี แจง  ในวาระท่ี  1  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ  พิจารณารับ
หลักการหรือไม่รับหลักการ ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 

(นายกฯ อบต.) เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผมขอชี แจง เรื่องร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  
บัดนี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จะ
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันจันทร์อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น  ในโอกาสนี คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี  
1.สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ วันที่   สิงหาคม  พ.ศ.2558  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ มีสถานะการเงินดังนี   

    1.1.1 เงินฝากธนาคารทั งสิ น   41,739,141.80    บาท 
    1.1.2 เงินสะสม          13,950,373.58    บาท 
    1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม       10,596,524.68    บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน  -  
โครงการ       รวม  -  บาท 

    ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  จ านวน  -  โครงการ 
            รวม  -  บาท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง  -  บาท 
    ๒.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕7 
    (๑)รายรับจริงทั งสิ น  จ านวน  25,019,990.12  บาท  ประกอบด้วย
    หมวดภาษีอากร      346,599.48           บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     3,490.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    447,349.64  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์968,824.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               97,157.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน            -   บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร               14,305,933.00  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                8,850,637.00  บาท 
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    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   11,451,620.00 บาท 
    (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน  17,127,636.45  บาท   ประกอบด้วย        
    งบกลาง                 513,572.00   บาท 
    งบบุคลากร                    4,915,093.00   บาท 

งบด าเนินงาน                    8,243,495.85   บาท 
งบลงทุน              213,538.84   บาท 
งบรายจ่ายอื่น           ๑๕,๐๐๐.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน           3,226,939.76   บาท 
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
13,376,270.00 บาท 
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน   
7,829,255.00  บาท 

     ๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๕7 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕8 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕9 

รายได้จัดเก็บเอง    

    หมวดภาษอีากร 346,599.48  377,800 385,000 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,490 10,500 26,200 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 447,349.64 350,000 350,000 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 968,824 850,000 950,000 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 97,157 50,000 50,000 

    หมวดรายได้จากทุน - - - 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,863,420.12 1,638,300 1,761,200 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษจีัดสรร 14,305,933 12,649,000 14,269,000 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  
    องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,305,933 12,649,000 14,269,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,850,637 8,700,000 8,950,800 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

8,850,637 8,700,000 8,950,800 

รวม 25,019,990.12 22,987,300 24,981,000 
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๒.๒ รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕7 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕8 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕9 

จ่ายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 513,572 991,433 1,196,862 

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้าง  ชัว่คราว) 

4,915,093 9,517,964 10,560,150 

      งบด าเนินงาน   
     (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า    
     สาธารณูปโภค)   

8,243,495.85 9,153,743 9,769,688 

    งบลงทุน 
    (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

213,538.84 569,160 391,300 

    งบรายจา่ยอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 15,000 - 20,000 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,226,939.76 2,755,000 3,043,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,127,636.45 22,987,300 24,981,000 

 

ต่อไปผมขอเชิญให้ท่านปลัดได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพ่ือจะได้รับ  
หลักการ หรือไม่รับหลักการ ต่อไป 

 
(ปลัด อบต.)           โดยที่เป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัย

อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)                 พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขึ นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันจันทร์ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบ้านคา ดังต่อไปนี  

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี  เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี  ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2558 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ให้ตั งจ่ายเป็นจ านวน
รวมทั งสิ น 24,981,000 บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั งสิ น 24,981,000 บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี  
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,414,796 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 6,153,350 
    แผนงานสาธารณสุข 530,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 1,985,589 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 493,729 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 632,674 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานการเกษตร 100,000 
    แผนงานการพาณิชย์ 1,394,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง 1,196,862 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 24,981,000 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั งสิ น 
24,981,000  บาท ดังนี  

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 1,196,862 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว)  

10,560,150 

งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
หมวดค่าสาธารณูปโภค)  

9,769,688 

งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 391,300 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  20,000 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,043,000 

รวมรายจ่าย 24,981,000 
 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ           ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี  
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒4,981,000  บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)             รวม    9,971,716  บาท 

       งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)      รวม    6,583,956  บาท      
       หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (๕๒๑๐๐๐)  รวม    ๒,657,520  บาท 

๑. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
จ านวน  ๕๑๔,๐๘๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน เดือนละ 
๒๐,๔๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน ๒ คน ๆ ละ ๑๑,๒๒๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
๒.  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกองค์การฯ  จ านวน  
๔๒,๑๒๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
๑ คน เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เดือนละ ๘๘๐ บาท จ านวน ๑๒ 
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  ๓.  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การฯ  
        จ านวน  ๔๒,๑๒๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 
เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน ๒ คน ๆ ละ ๘๘๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

     ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
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    ๔. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ        จ านวน  ๘๖,๔๐๐  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 
เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๕.  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  
๑,๙๗๒,๘๐๐  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ 

คน  จ านวนเงิน  ๑๑,๒๒๐ บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ 
คน  จ านวนเงิน ๙,๑๘๐ บาท และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๙ 
คน  คนละ ๗,๒๐๐ บาท  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 
จ านวนเงิน ๗,๒๐๐ บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)              รวม  3,926,436  บาท 
    ๑.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  ๑,955,636  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล   จ านวน 7  อัตรา (ปลัดอบต.  รอง
ปลัดอบต.  หัวหน้าส านักปลัด อบต.  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน  บุคลากร  เจ้าพนักงานธุรการ  ฯลฯ) จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน           
๑,955,636 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๒.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                 รวม  100,00๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนักบริหารงาน 
อบต. ระดับ 8 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมพิเศษ เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 
100,000 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
3.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                        รวม  151,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามท่ี
ระเบียบก าหนด ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 
151,200 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     รวม  1,593,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีป่ฏิบัติหน้าที่ สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
8 อัตรา จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 1,593,600 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง           รวม    126,00๐   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จ านวน 4 
อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  8  อัตรา  จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 
126,000 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

    งบด าเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)      รวม  3,177,760  บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      รวม  ๒,736,760  บาท 
    ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)       รวม     511,180  บาท  

๑. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม 317,180 บาท 

    1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   จ านวน  297,180  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี/โบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัด อบต.หนองพันจันทร์  เพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหนังสือสั่งการ
แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
1.2  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ              จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อเลือกตั ง จปฐ.บัญชีครัวเรือนฯลฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

  ๒.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และสมาชิกอปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีความ
จ าเป็นต้องมาปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

  3.  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน                                               จ านวน 114,0๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้าน ของพนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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4.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                             จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่ วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และครอบครัว ตามระเบียบฯ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
  5.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                          จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างตามภารกิจ ในส านักปลัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 

    ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                  รวม  ๑,335,580  บาท   
    ๑.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    รวม     592,580  บาท   
    ๑.๑  ค่ารับวารสาร            จ านวน  ๕,๒๘๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือพิมพ์ วารสารผู้น าท้องถิ่น และวารสารท้องถิ่นของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือเอกสารทางราชการอ่ืนๆ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๑.๒  ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน         จ านวน  ๗,๓๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือพิมพ์รายวัน (วันละ ๒ ฉบับ) ส าหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน  ประจ าต าบล  หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ จ านวน 365 วัน  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

    ๑.3  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ            จ านวน  580,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้างเหมา
พนักงานขับรถบรรทุกน  า  พนักงานดูแลระบบประปา พนักงานขับรถดับเพลิง  ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บน  าประปา ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และบริการที่จ าเป็นอ่ืน
ของงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 580,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป76,636บาทและ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   503,364  
บาท      ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

    ๒.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท   
    ๒.๑  ค่ารับรอง          จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี ยงรับรอง  ดังนี  

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  โดยตั งจ่ายไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๘  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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๒. เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นการประชุมหัวหน้าส่วน
การงานประจ าเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั ง
ตามกฏหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกับหน่วยงานอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘              
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน  ๆ                                รวม  613,๐๐๐  บาท   
3.1     ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง        จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั ง เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั ง ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนรายจ่ายอื่นที่มีความ
จ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
3.2  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน   

  จ านวน  4๐๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั งในประเทศและต่างประเทศ       
ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นในการอบรม
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
3.3   ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันจันทร์           จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 
ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่ากระดาษ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป บริหารทั่วไป   
   3.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรม 
สัมมนา  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี ยเลี ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
รายจ่ายอ่ืน ๆ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
๓.๕  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญต่างๆ        จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันส าคัญต่างๆ เช่น ค่าดอกไม้  ค่าพานพุ่ม  ค่าพวงมาลัย  
ค่าการแสดงถวายพระพร ค่าตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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๓.6  โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการ จ านวน  65,๐๐๐  บาท 
       การจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ อ าเภอบ้านคา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อหรือการจ้างของ 
อบต. ระดับอ าเภอ (ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 65,000 บาท ขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.
บ้านบึง และ อบต.บ้านคา แห่งละ 65,000 บาท)  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

๔.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสิ่งของและค่าแรง หรือจ้างเหมาแรงงาน ในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
    ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                         รวม  890,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน  70,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษ หมึก  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และน  าดื่มส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน   
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

    ๒.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ และ   อ่ืน ๆ ที่ใช้ภายในอาคารที่ท าการหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

    ๓.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                             จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพื น แปรง ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย 
จาน ชาม ช้อน น  ายาดับกลิ่น น  ายาท าความสะอาด น  าดื่ม และวัสดุงานบ้านงานครัว
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานและส าหรับยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
   ๔.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    จ านวน  7๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ น  ามนัเบรค หัวเทียน หม้อน  ารถยนต์ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับรถยนต์  

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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๕.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               จ านวน  550,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่นน  ามันดีเซล น  ามันเบรค น  ามันเครื่อง เป็น
ต้น         เพ่ือใช้กับรถยนต์ รถบรรทุกน  า รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  
ฯลฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  จ านวน 55๐,๐๐๐ บาท   
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

   ๖.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                จ านวน  70,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
7.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                       จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลื่อย ปูน ท่อ และ
วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
    
    หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)                   รวม 441,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทค่าไฟฟ้า       จ านวน  360,๐๐๐  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   ฯลฯ 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  150,249 บาท และ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  65,751 บาท 

       ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๒.  ประเภทค่าโทรศัพท์         จ านวน  ๑๘,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื นฐาน ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา
สาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

                  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๓.  ประเภทค่าไปรษณียากร          จ านวน  ๓,๐๐๐   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ซื อตราไปรษณียากร ช าระค่าไปรษณียากร 

                 และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๔.  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน  60,๐๐๐   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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งบลงทุน                รวม 210,00๐  บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม 210,000  บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์(๕๔๑๐๐๐)            รวม 210,00๐  บาท 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                   รวม  10,000  บาท 
๑.๑  ตู้เหล็ก 2 บาน                      จ านวน 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ  5,000 บาท 

เป็นเงิน 10,000 บาท  ส าหรับใช้ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด โดยค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 

         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
2. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร  
คอมพิวเตอร์  รถยนต์  เครื่องสูบน  า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่ มีวงเงิน
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท  

          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑2)           รวม  20,000  บาท 

        งบรายจ่ายอ่ืน (๕5๐๐๐๐)            รวม  20,00๐  บาท 
    หมวดรายจ่ายอ่ืน (๕5๑๐๐๐)           รวม  20,000  บาท   
   ๑.  ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาหรือวิจัยฯ                    จ านวน 20,๐0๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ ใน
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ฯลฯเป็นเงิน  20,๐0๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป  งานแผนสถิติและวิชาการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)                          รวม  2,423,080  บาท 

        งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)                          รวม  ๑,794,160  บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๑๐๐๐)     รวม  ๑,794,160  บาท 
     ๑.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล            จ านวน 1,231,๐8๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล ( ผู้อ านวยการกองคลัง  เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  นักวิชาการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี) จ านวน  
๑๒  เดือนเป็นเงิน  1,231,๐8๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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    ๒.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต าบล           จ านวน  20,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว และเงินปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ และเงิน
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  
เป็นเงิน 20,๐00 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
๓.  ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง         จ านวน  ๔๒,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามท่ี
ระเบียบก าหนด ฯลฯแก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
๔.  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                           รวม  201,66๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้ลูกจ้างประจ า  จ านวน ๑ อัตรา  จ านวน  ๑๒ เดือน 
เป็นเงิน  201,66๐ บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
๕.  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจ า               รวม   20,๐๐๐   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว และเงินปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ และเงิน
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๒ เดือน  เป็น
เงิน 20,๐00 บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
    ๖.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          รวม  251,520  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ สังกัดส่วนการคลัง จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 
อัตรา จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 251,520 บาท 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
   ๗.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                รวม  27,90๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จ านวน 1 
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตราจ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 27,900 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

 
        งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)         รวม  543,920  บาท 
    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ        รวม  513,920  บาท 

ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)                             รวม  180,920  บาท 
    ๑  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง และสมาชิกอปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีความ
จ าเป็นต้องมาปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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๒.  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน                                     จ านวน  72,0๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้าน ของพนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ  
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

๓.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     จ านวน  20,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
   ๔.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                 จ านวน  1๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
   ๕  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                จ านวน 58,920 บาท 
   5.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     จ านวน 58,920 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี/โบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัด อบต.หนองพันจันทร์  เพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหนังสือสั่งการ
แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
   

ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                     รวม  ๒3๓,๐๐๐  บาท              
๑.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                รวม  ๑๓๓,๐๐๐  บาท    

    ๑.๑  ค่าจ้างเหมาบริการ                                   จ านวน  ๓๓,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และบริการที่จ าเป็น
อ่ืนๆของงานบริหารงานคลัง  เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท   

       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
   ๑.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษี         จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือใช้
ในการจัดเก็บภาษีของงานบริหารงานคลัง และรายจ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
๒.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ            รวม  ๕๐,๐๐๐  บาท 

    ๒.๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                      จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และรายจ่าย
อ่ืนๆ ของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
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๓.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                      จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสิ่งของและค่าแรง หรือจ้างเหมาแรงงาน ในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
 
    ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                                        รวม    10๐,๐๐๐  บาท    
   ๑.  ประเภทวัสดุส านักงาน                 จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
    ๒.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                 จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น และอ่ืน ๆ 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 
    หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)                     รวม  30,๐๐๐  บาท   

  ๑.  ประเภทค่าไปรษณียากร        จ านวน  30,๐๐๐   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ซื อตราไปรษณียากร ช าระค่าไปรษณียากร 
และอ่ืนเป็นเงิน  30,๐๐๐ บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน                   รวม 85,๐๐๐  บาท 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม 85,๐๐๐  บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์(๕๔๑๐๐๐)            รวม 85,๐๐๐  บาท 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                   รวม  15,000  บาท 
๑.๑  ตู้เหล็ก 2 บาน                     จ านวน 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ  5,000 บาท เป็น
เงิน10,000 บาท  ส าหรับใช้ในส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาด 
โดยค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
๑.2  ชั้นแฟ้ม 40 ช่อง(ล้อเลื่อน)             จ านวน 5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อชั นแฟ้ม 40 ช่อง (มีล้อเลื่อน) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  5,000 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท  ส าหรับใช้ในส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด โดยค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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2. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             จ านวน  7๐,๐๐๐  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร  
คอมพิวเตอร์  รถยนต์  เครื่องสูบน  า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท      
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)รวม  2๐,๐๐๐  บาท 
งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)           รวม  2๐,๐๐๐  บาท   

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                        รวม  2๐,๐๐๐  บาท 
    ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                           รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ               รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท 

    ๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)    
                          จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ในการ
ป้องกันภัยต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการสาธิต ค่า
วัสดุในการฝึก อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวุฒิบัตรและบัตร
ประจ าตัว อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)             รวม  1,152,204  บาท 

        งบบุคลากร(๕๒๐๐๐๐)              รวม  715,134  บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)    รวม  715,134  บาท 
    ๑.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวน  533,134  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา (หัวหน้าส่วน
การศึกษา และ นักวิชาการศึกษา) จ านวน  ๑๒ เดือน เป็นเงิน 533,134 บาท  

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ๒.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                     รวม  20,00๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว และเงินปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ และเงิน
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  
เป็นเงิน 20,๐00 บาท 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
3.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                            รวม  42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามท่ี
ระเบียบก าหนดฯลฯแก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            รวม 108,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ สังกัดส่วนการศึกษาฯ  จ านวน 1 อัตรา  จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 
108,000 บาท 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง            รวม      12,00๐   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 12,000 บาท 

             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
        งบด าเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)          รวม  394,470  บาท   
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม  394,470  บาท 
    ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)                   รวม  189,470  บาท 
    ๑.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีความจ าเป็นต้องมา
ปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ๒.  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน         จ านวน  36,0๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้าน ของพนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ  

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
๓.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๗ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ๔.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
๕.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                 จ านวน  ๑08,470 บาท  
   5.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    จ านวน  108,470 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี/โบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัด อบต.หนองพันจันทร์  เพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหนังสือสั่งการ
แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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    ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                      รวม  110,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท   
    ๑.๑  ค่าจ้างเหมาบริการที่จ าเป็นต่างๆ               จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่จ าเป็นต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และบริการที่
จ าเป็นอื่น ๆ ของแผนงานการศึกษา 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน  ๆ                         รวม  60,๐๐๐  บาท   

    ๒.๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน 60,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรม 
การสัมมนา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี ยเลี ยงการเดินทางไปราชการ 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และรายจ่ายอ่ืนๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างกองการศึกษาท่ีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ 

              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
    ๓.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสิ่งของและค่าแรง หรือจ้างเหมาแรงงาน ในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                   รวม  9๕,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทวัสดุส านักงาน         จ านวน  ๒5,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน  
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ๒.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                             จ านวน  ๒0,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพื น แปรง ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย 
จาน ชาม ช้อน น  ายาดับกลิ่น น  ายาท าความสะอาด น  าดื่ม และวัสดุงานบ้านงานครัว
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานและส าหรับยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                 จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น และอ่ืน ๆ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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 งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม  42,6๐๐  บาท      
    ค่าครุภัณฑ ์(๕๔๑๐๐๐)                                       รวม  42,6๐๐  บาท 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                   รวม  12,600  บาท 
๑.๑  จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก           จ านวน 12,6๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ นชัก จ านวน 3 ใบ ๆ ละ  4,200 บาท   
ส าหรับใช้ในส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดยค านึงถึงการ
จัดหาอย่างประหยัด 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  
2. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร  
คอมพิวเตอร์  รถยนต์  เครื่องสูบน  า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท  

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
       แผนงานการศีกษา  (๐๐๒๑๐) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๑๒๐)  รวม  ๔,763,146  บาท 
        งบด าเนินงาน        รวม  2,243,146  บาท   
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      รวม  2,243,146  บาท 
            ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)          รวม     716,800  บาท   
   ๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   

๑.๑ ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนต าบลหนองพัน
จันทร์ จ านวน ๕ ศูนย ์เด็กนักเรียนจ านวนทั งสิ น  128 คน  อัตราคนละ ๒๐ บาท 
จ านวน  ๒๘๐ วัน                            เป็นเงิน 716,800 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        รวม  ๑,526,346  บาท   

    1.  ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)     จ านวน  ๑,471,346  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื นที่ ดังนี  
1.1 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)   
จ านวน ๕ โรงเรียน  เด็กนักเรียนจ านวนทั งสิ น 630 คน อัตราคนละ  ๗.37 บาท 
จ านวน  ๒๖๐  วัน  เป็นเงิน ๑,207,206 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จ านวน ๕ 
ศูนยเ์ด็กนักเรียนจ านวน 128 คน อัตราคนละ ๗.37 บาท จ านวน  ๒๘๐ วัน  
เป็นเงิน 264,140 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

    (เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
    2.  ประเภทวัสดุส านักงาน         จ านวน  35,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง ในเขตพื นที่ อบต.หนองพันจันทร์ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน  
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

     3.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                   จ านวน  ๒0,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขต
พื นที่ อบต.หนองพันจันทร์ เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพื น แปรง ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย 
จาน ชาม ช้อน น  ายาดับกลิ่น น  ายาท าความสะอาด น  าดื่ม และวัสดุงานบ้าน
งานครัวอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

         งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)       รวม  ๒,520,๐๐๐  บาท   
     หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)       รวม  ๒,520,๐๐๐  บาท   
     ๑.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  ๒,520,๐๐๐  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันตั งแต่เด็กเล็ก-ป.๖ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท. ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๐๖ 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) จ านวน ๕ แห่ง เด็ก
นักเรียนจ านวนทั งสิ น  630 คน  อัตราคนละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน  
จ านวนเงินทั งสิ น ๒,520,๐๐๐ บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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แผนงานการศีกษา  (๐๐๒๑๐) 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (๐๐๑๒๐)       รวม  238,๐๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        รวม  238,๐๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)          รวม  238,๐๐๐  บาท 

          1.  ประเภทเงินอุดหนุนเครือข่ายท่ี ๙ อ าเภอบ้านคา          
   จ านวน  80,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชนภายในอ าเภอบ้านคา จ านวน 25,000 บาท   
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในการจัดโครงการงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน และเยาวชน อ าเภอบ้านคา จ านวน 25,000 บาท   
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างให้นักเรียนและเยาวชนในอ าเภอ
บ้านคามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านคีตนาฎยศิลป์ (การร้องเพลง 
แดนซ์เซอร์ และนาฎศิลป์)                   จ านวน 30,000 บาท   
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ  
2.  ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคาวิทยาจ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในการจัดท าโครงการแข่งขันทักษะและ
นิทรรศการทางวิชาการ “มหกรรม ๙ sci ๒๐๑6”  ประจ าปีการศึกษา 
2559  จ านวน  50,000  บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ      
3.  ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.หนองพันจันทร์         

จ านวน  108,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน  จ านวน  108,000  บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ  
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)   รวม  510,๐๐๐  บาท 

         งบด าเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)              รวม  345,๐๐๐  บาท 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   รวม  ๓๔๕,๐๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)        รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ                  รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
๑.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน ค่าประชาสัมพันธ์

รณรงค์ออกพ่น   หมอกควันแก่ชุมชนให้ปลอดยุงลาย ค่าป้ายโครงการ แผ่น
พับ สื่อต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น  
 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

      ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                 รวม  ๒๔๕,๐๐๐  บาท  
     ๑.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ เครื่องมือทางการแพทย์
ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล การบริการสาธารณสุข การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
น  ายาฆ่าเชื อโรค และแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะน าโรคติดต่อมาสู่คน สารก าจัด
แบคทีเรีย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร   
ทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

           งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        รวม  ๑65,๐๐๐  บาท   
     หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)                    รวม  ๑65,๐๐๐  บาท   

   ๑. ประเภทเงินอุดหนุนพัฒนาสาธารณสุขของหมู่บ้าน       
      จ านวน ๑65,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๑5,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงินทั งสิ น  ๑65,๐๐๐ บาท ในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  รบ 0023.10/ว 264  ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) 
 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข   
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 
งานโรงพยาบาล (๐๐๒๒2)               รวม  20,๐๐๐  บาท 

         งบด าเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)                รวม  20,๐๐๐  บาท 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     รวม  20,๐๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                    รวม  20,๐๐๐  บาท 

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ              รวม  2๐,๐๐๐  บาท   
๑.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน          จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน  

            ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(๐๐๒๓๒)    รวม  ๖๐,๐๐๐  บาท 

         งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)       รวม  ๖๐,๐๐๐  บาท 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      รวม  ๖๐,๐๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย                             รวม  ๖๐,๐๐๐  บาท 

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ     

     ๑.๑  โครงการบ้านท้องถิ่นไทย                 จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ 
พรรษา  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
๑.๒  โครงการประชุมสัมมนาคนพิการต าบลหนองพันจันทร์    
จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการประชุมสัมมนาคนพิการต าบลหนองพันจันทร์  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)รวม  1,965,589  บาท 

         งบบุคลากร(๕๒๐๐๐๐)                รวม  1,226,90๐  บาท 
     หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)    รวม  1,226,90๐  บาท 
     ๑.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     รวม  1,005,48๐  บาท              

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล (ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้าง นายช่างโยธา  ) จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 1,005,48๐ บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

     ๒.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน              รวม  20,๐๐๐  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล  เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงิน
เพ่ิมอ่ืนๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  
 เป็นเงิน 20,๐00 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
ทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
3.  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร         รวม  42,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบก าหนด ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๒ เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท 
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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               รวม  134,160  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ สังกัดส่วนโยธา จ านวน 1 อัตรา  จ านวน ๑๒ 
เดือน  เป็นเงิน 134,160 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    5.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง          รวม  25,260  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ 
จ านวน 1 อัตรา จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 25,260 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

      งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)                 รวม  684,989  บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        รวม  684,989  บาท 

    ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)         รวม  206,560  บาท 
     ๑.  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน                      จ านวน  63,6๐๐  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้าน ของ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    ๒.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่
ปฏิบัติงานในแผนงานเคหะและชุมชนที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
๓.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน  1๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ

เบิกได้ ตามระเบียบฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
๔.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  
๑๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง และสมาชิกอปพร. ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีความจ าเป็นต้องมาปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วน
นอกเวลาราชการ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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5.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น            รวม 112,960  บาท   

    5.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน  82,960  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี/โบนัส) 
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัด อบต.หนองพันจันทร์  
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง       จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั งจากประชาคมหมู่บ้านให้เป็น
ตัวแทนเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

     ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                  รวม  278,429  บาท   
๑.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม  193,429  บาท 

 ๑.๑  ค่าจ้างเหมาบริการ                       จ านวน  193,429  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และบริการที่

จ า เป็นอ่ืนๆของงานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  เป็นเงิน 
193,429 บาท   
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๒.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ              รวม    ๕๕,๐๐๐  บาท   

     ๒.๑  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  ๕๕,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การ
ฝึกอบรมการสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเบี ยเลี ยงการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และรายจ่ายอ่ืน ๆ ของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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    ๓.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสิ่งของและค่าแรง หรือจ้างเหมาแรงงาน 
ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตาม
ความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 
    ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                              รวม  20๐,๐๐๐ บาท   
     ๑.  ประเภทวัสดุส านักงาน                       จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ เครื่อง
เขียน  หมึกพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
๒.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                             จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลื่อย ปูน 

ท่อ และวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    ๓.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                        จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ 
เป็นต้น และอ่ืน ๆ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    ๔.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                      จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
และวัสดุไฟฟ้าอ่ืนๆ  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

         งบลงทุน                 รวม  53,7๐๐  บาท   
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม  53,7๐๐  บาท   
     ค่าครุภัณฑ ์(๕๔๑๐๐๐)    รวม  53,7๐๐  บาท 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                รวม    3,700  บาท 
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1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า(18 หน้า/นาที) 

  จ านวน  3,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) คุณลักษณะพื นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Leagal และ Custom โดยมีถาดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
ส าหรับใช้ในส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  โดยค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด “ทั งนี  จะ
จัดซื อได้ต่อเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด” 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน  5๐,0๐๐  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น  เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  รถยนต์  เครื่องสูบน  า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งานสวนสาธารณะ (๐๐๒๔๓)         รวม  20,๐๐๐  บาท 

         งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)          รวม  20,๐๐๐  บาท 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)               รวม  20,0๐๐  บาท 

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     รวม  20,๐๐๐  บาท                        
๑.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนต าบลหนองพันจันทร์ลดภาวะโลก
ร้อน     จ านวน 2๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง  แก้ไข  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการ ปลูกป่าชุมชนต าบลหนอง
พันจันทร์ ลดภาวะโลกร้อน   
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
สวนสาธารณะ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)  รวม  493,729  บาท   

         งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)        รวม  493,729  บาท   
     หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ         รวม  493,729  บาท 
       ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                 รวม  493,729  บาท   

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ              รวม  493,729  บาท 

    ๑.1  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน   จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

         งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
           ๑.2  ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ  จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
๑.3  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ                   จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณา
การ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
๑.4  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และแกนน า
หมู่บ้านต าบลหนองพันจันทร์                  จ านวน  403,729  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพและแกนน าหมู่บ้านต าบลหนองพันจันทร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตาม
ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)       รวม  462,674  บาท 
งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)        รวม  362,674  บาท  

     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              รวม  362,674  บาท 
     ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                     รวม  362,674  บาท 
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๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
                รวม  212,674  บาท 

     ๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญต่างๆ    จ านวน  ๑82,674  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของทางราชการเช่น วันท้องถิ่น
ไทยวันปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันผู้สูงอายุ ฯลฯ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ค่าป้าย 
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑.๒  ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนาและวันส าคัญทางศาสนา  จ านวน  
๓๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ เครื่องไทยธรรม ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ               งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    รวม  15๐,๐๐ ๐  บาท   

2.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2559 จ านวน  ๑5๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2559  เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ อุปกรณ์
การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ              งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     

          งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
     หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)         รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

    ๑.  ประเภทเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านคา    
     จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดท าโครงการจัดงานวันสับปะรดหวานบ้านคา   
ประจ าปี ๒๕๕9 ตามหนังสือ ที่ รบ ๑๐๑๘/2976 ลงวันที่  22 ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕7 เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9                                  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)                 รวม  150,๐๐๐  บาท 
        งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)          รวม  150,๐๐๐  บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม  150,๐๐๐  บาท 
    ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                               รวม  ๑5๐,๐๐๐  บาท 

๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ     รวม  15๐,๐๐ ๐  บาท   

    ๑.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านภัย 
ยาเสพติดฯจ านวน  ๑5๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหมู่บ้านต่าง ๆ ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าเช่าพาหนะ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์  ค่าโล่
รางวัล ของขวัญรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ     
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖๒)    รวม  2๐,๐๐๐  บาท 

        งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)       รวม  2๐,๐๐๐  บาท 
     หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)                  รวม  2๐,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านคา    จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประจ าปีจังหวัดราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ปี 2559” ตามหนังสือ ที่ รบ 1018/2976 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ       งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) 
งานส่งเสริมการเกษตร ( ๐๐๓๒๑)        รวม  10๐,๐๐๐  บาท 

        งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)          รวม  10๐,๐๐๐  บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม  10๐,๐๐๐  บาท 
    ค่าใช้สอย                        

๑.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ                รวม  8๐,๐๐๐  บาท   
๑.๑  ค่าใช้จ่ายตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราสฯ สยามมกฏราชกุมาร        จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจะท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ-
เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เช่น ค่าพันธุ์พืชส าหรับ
เกษตรกร ค่าจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ ฯลฯ  

         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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๑.2  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าชุมชน จ านวน  3๐,๐๐๐  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าชุมชน อาทิเช่น จัดซื อพันธุ์
กล้าไม้  จ้างเหมาท าแนวกันไฟ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม ฯลฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร 

   ๑.3  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  
     จ านวน  3๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

    ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                              รวม  2๐,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทค่าวัสดุการเกษตร                                จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง กระถางต้นไม้ เป็นต้น และวัสดุการเกษตรอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐) 
งานกิจการประปา  (๐๐๓๒๑)              รวม   ๑,394,๐๐๐  บาท 

        งบบุคลากร(๕๒๐๐๐๐)                รวม      240,๐๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)    รวม      240,๐๐๐  บาท 
๑.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  รวม      ๒๑๖,๐๐๐  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่

ปฏิบัติหน้าที่ สังกัดส านักงานปลัด จ านวน 2 อัตรา  จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน  
216,000 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

 ๒.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                รวม  24,00๐  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์    งานกิจการประปา  

        งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)       รวม  1,154,๐๐๐  บาท 
   หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)               รวม  1,154,๐๐๐  บาท   
    ๑.  ประเภทค่าน้ าประปา          จ านวน   ๕๐,๐๐๐  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  าประปาให้กับชลประทานจังหวัดราชบุรี  ให้กิจการน  าประปา 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา   
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๒.  ประเภทค่าไฟฟ้า         จ านวน  1,104,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
จันทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  
งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)                รวม  1,196,862  บาท 

        งบกลาง(๕๑๐๐๐๐)                 รวม  1,196,862  บาท 
    หมวดงบกลาง                   รวม  1,036,560  บาท 
   1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน  ๑๔๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓  โดยค านวณตั งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั งหมด เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับ
สิทธิประโยชน์ทั ง ๖ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตามกฎหมาย
กระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๔๓  

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
   2.  ประเภทเงินส ารองจ่าย       จ านวน  6๐๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มี  
ความจ าเป็นเร่งด่วนในกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มิได้ตั งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ การอนุมัติ
ใช้เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๙ 

             ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จ านวน      6,๐๐๐   บาท      เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 1 คน คนละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒     
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

     4.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                          รวม    285,560  บาท 
    (1)  เงินสนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน     จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๑.๔/ว๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ .ศ 
๒๕๕๓   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

   (2)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื นที่     จ านวน  115,560  บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ในอัตราร้อยละไม่
น้อยกว่า 4๐ % ของงบประมาณท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 
๕ ราชบุรี จัดสรรมาให้ (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง )  

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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    หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ           รวม  160,302  บาท 

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) จ านวน  160,302  บาท      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยค านวณตั งจ่ายใน
อัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ประจ าปี ตามงบประมาณท่ัวไป (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ และแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
    
ประธานฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ  รับหลักการหรือไม่รับหลักการในวาระท่ี 1 
ที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
ประธานฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง – เสียง    สรุปวา่ที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 ต่อไปผมขอให้เข้าสู่ในเรื่องถัดไปเลยนะครับ 

ประธานฯ   6.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1) 
 ขอเชิญผู้บริหารฯ  ชี แจง เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ  พิจารณารับหลักการหรือไม่รับ
หลักการ ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไปแล้วนั น 
บัดนี ปรากฏว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องตั งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมขึ น  เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ น  ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์       มีรายรับเกินยอดรวมทั งสิ นของ
ประมาณการรายรับ  เป็นเงินทั งสิ น  2,942,800  บาท  (สองล้านเก้าแสนสี่
หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั งสิ น  2,942,800  บาท  (สองล้านเก้า
แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยที่มีความจ าเป็นต้องตั งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ น ประกอบกับมี
รายรับเกินยอดรวมทั งสิ นของงบประมาณรายรับ  จึงตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี ไว้  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ และโดย
อนุมัติของนายอ าเภอบ้านคา ดังต่อไปนี  
ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี  เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม                ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี  ภายหลังที่ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติ 
ข้อ 3. ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจ านวน 2,942,800 
บาท จ าแนกเป็น 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 689,505.46 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,253,294.54 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 2,942,800 
  

ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติและมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ส่วนรายละเอียดผมจะให้ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลชี แจงให้ฟังนะครับ 

ปลัด อบต.ฯ   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี       ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น
2,942,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)            รวม  652,505.46  บาท 

    งบด าเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)    รวม  160,505.46  บาท 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม  160,505.46  บาท 
    ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                  รวม    10,781.46  บาท   
     ๑.  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม    10,781.46  บาท   
     ๑.1  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ           จ านวน  10,781.46  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน  า  พนักงานดูแลระบบประปา พนักงานขับ
รถดับเพลิง  ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บน  าประปา ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่ าธรรมเนียมต่าง ๆ และบริการที่ จ า เป็น อ่ืนของงานบริหารทั่ ว ไป                
เป็นเงิน 10,781.46 บาท 

                          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)                   รวม  149,724  บาท   
1.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                        จ านวน    5๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลื่อย ปูน 
ท่อ และวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    ๒.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน  99,724  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และ   อื่น ๆ ที่ใช้ภายในอาคารที่ท าการหรืออาคารสถานที่
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน         รวม   492,000  บาท 

     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม   492,000  บาท 
     ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)         รวม   492,000  บาท 

1.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                รวม   392,000  บาท 
๑.1  เครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง(มอเตอร์ไฟฟ้า)   จ านวน 392,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 25 
แรงม้า  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 98,000 บาท  เป็นเงิน 392,000 บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็น
ราคาที่ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดยค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รวม   100,000  บาท 
2.1  เครื่องรับส่งวิทยุ         จ านวน 100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องรับส่งวิทยุ พร้อมติดตั ง จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี  
- วิทยุชนิดประจ าที่ 10 วัตต์ + power supply จ านวน 1 ชุด 
- วิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 5 เครื่อง 
- สายน าสัญญาณ จ านวน 1 ม้วน 
- แผงเสาอากาศ จ านวน 1 แผง 

ส าหรับใช้ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดย
ค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)                        รวม  37,000  บาท 
งบลงทุน             รวม  37,๐๐๐  บาท 

     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม  37,๐๐๐  บาท 
     ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)            รวม  37,๐๐๐  บาท 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                   รวม  37,000  บาท 
๑.๑  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน          จ านวน 37,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)   ขนาด 30,000 บีทียู (คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  เดือน มีนาคม 2558)                           
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  37,000 บาท  ส าหรับใช้ในกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔2)            รวม  2,253,294.54  บาท 

         งบลงทุน                           รวม  2,100,2๐๐  บาท   
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม  2,100,2๐๐  บาท 
    ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)   รวม  210,5๐๐  บาท 
          1. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ                   รวม  45,500  บาท 
    1.1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)     จ านวน  40,000 บาท 

เพ่ือจัดซื อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จ านวน 1 เครื่อง  โดย
มีคุณสมบัติดังนี  

    -เป็นเครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ  
      GPS 

-มีจ านวนช่องรับสัญญาณ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง แบบ High ensitivity    
      GPS receiver by SiRf 

- มีความคลาดเคลื่อนของการหาต าแหน่งไม่มากว่า 10 เมตร RMS 
- จอภาพสี LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ ว X 2.5 นิ ว (3.8X6.3 ซม.) แบบ 

TFT Touchscreen มีไฟส่องสว่างหน้าจอ 
- กล้องถ่ายรูปดิจิตัลความละเอียด 8.0 เมกกะพิกเซล ออโต้ไฟกัส พร้อมบันทึก

ข้อมูลต าแหน่งพิกัดสถานที่ (Geotagged Pictures) ด้วย High-sensitivity 
GPS 

- แสดงต าแหน่งพิกัดทั งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude 
- แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทย

ได้ 
- บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 4,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 

200 เส้นทาง 



 41 
- บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และ

สามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks) 
- สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track Back) 
- เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน  าระดับ IPX-7 
- มีสายอากาศในตัวเครื่อง 
- สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (NiMH , Lithium) ขนาด AA จ านวน 2 ก้อน 
- สามารถใช้ได้ดีในอุณภูมิของประเทศไทย 
- มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดงต าแหน่ง อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/

ต าบล ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1-4 หลัก ถนน รพช ถนนโยธาธิการและถนน
ในเขตเทศบาล เส้นทางรถไฟสายหลัก สถานีรถไฟ สถานที่หน่วยงานราชการ
และสถานที่ส าคัญต่างๆ มากกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศไทย เป็นต้น 

- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบภาพค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ 

- มีหน่วยความจ าภายใน 3.3 GB รองรับ microSD Card 
- มีพอร์ตต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ 
- เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั งภาษไทยและภาษาอังกฤษอุปกรณ์มาตรฐาน    

ประกอบด้วย 
- ห่วงคล้อง 1 อัน 
- สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 
- แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA พร้อมเครื่องชาร์จไฟ 1 ชุด 
- คูมือการใช้เครื่อง 1 เล่ม  

ส าหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดย
ค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    1.2 เทปวัดระยะสแตนเลส       จ านวน  5,500 บาท 
         เพ่ือจัดซื อเทปวัดระยะสแตนเลส ยี่ห้อ Richter รุ่น 464-SR/50   

จ านวน 1 อัน  โดยมีคุณสมบัติดังนี  
- สายเทปท าด้วยวัสดุ Stainless Steel 
- เทปวัดความยาว 50 เมตร 
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร 
- หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร 
- มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปท าด้วยโลหะ 

ส าหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดย
ค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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 2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        รวม  165,000  บาท 
    2.1 ชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย     จ านวน  165,000 บาท 

เพ่ือจัดซื อชุดรับสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั ง  จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 
55,000  บาท ส าหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ตั งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด โดยค านึงถึงการจัดหาอย่างประหยัด 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (๕42000)    รวม  1,889,700  บาท 
1. โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าเขตต าบลหนองพันจันทร์  

  จ านวน  350,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มทางเข้าเขตต าบลหนองพันจันทร์  บริเวณหมู่ท่ี 8 
บ้านหนองตาเล็ก    ต าบลหนองพันจันทร์   อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุร ี 
ขนาดกว้าง  13.00  เมตร  เสาสูง  9.20  เมตร             พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  350,000 บาท (สามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)   

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
2. โครงการก่อสร้างที่จอดรถข้าง อบต.หนองพันจันทร์    

 จ านวน  393,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถข้าง อบต.หนองพันจันทร์  บริเวณหมู่ท่ี 9 
บ้านทุ่งหมูปล่อย                ต าบลหนองพันจันทร์   อ าเภอบ้านคา  จังหวัด
ราชบุรี  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 16.00  เมตร             พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  393,000 บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)   

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมบริเวณส านักงาน อบต.หนองพันจันทร์  

จ านวน  315,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมบริเวณส านักงาน อบต.หนองพันจันทร์  
บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านทุ่งหมูปล่อย  ต าบลหนองพันจันทร์   อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี    พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     จ านวน 1 ป้าย  
ปรับปรุงต่อเติมตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด                          
เป็นเงิน  315,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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4. โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หนองพันจันทร์  
จ านวน  120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หนองพันจันทร์  บริเวณหมู่ท่ี 
9 บ้านทุ่งหมูปล่อย                ต าบลหนองพันจันทร์   อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 4.00 เมตร              
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   

     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน อบต.หนองพันจันทร์  

  จ านวน  191,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน อบต.หนองพันจันทร์  บริเวณ
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหมูปล่อย            ต าบลหนองพันจันทร์   อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี   พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
ปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์
ก าหนด  เป็นเงิน  191,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
6. โครงการท าทุ่นลอยน  า ส าหรับวางและติดตั งเครื่องสูบน  าในกิจการประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  จ านวน  150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าทุ่นลอยน  า ส าหรับวางและติดตั งเครื่องสูบน  าในกิจการ
ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  โดยมีรายละเอียดดังนี  

- ทุ่น Ø 8.00 x 4.5 x 6000 (หัวท้ายเรียว) จ านวน 2 ท่อน 
- โครงสร้างพื นและแผ่นพื น ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 

รายละเอียดพื น 
- โครงเหล็ก ใช้ [ 4 นิ ว x 2 นิ ว ระยะห่าง 1.20 เมตร 
- แผ่นพื นเหล็กลาย หนา 3 มิลลิเมตร 
- รวมทาสีรองพื น 
- รวมค่าขนส่งในเขตต าบลหนองพันจันทร์ 
  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบท่ีองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  150,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   7. โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองโก   จ านวน  99,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร  ถนนสายหนองโก – 
ซอนต้า  หมู่ที่ 2       บ้านหนองโก ต าบลหนองพันจันทร์  จังหวัดราชบุรี  ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  99,000 บาท (เก้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน)   

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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8. โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง  จ านวน  108,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร  จ านวน 2 จุด 
และเรียงหินดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง ต าบลหนองพันจันทร์  จังหวัดราชบุร ี 
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาท
ถ้วน)   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   9. โครงการขยายเขตประปาซอยหินงอกหมู่ 7 บ้านหนองธง จ านวน119,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ท่อ PVC Ø 2 นิ ว ชั น 13.5 จ านวน 275 ท่อน  หมู่
ที่ 7 บ้านหนองธง ต าบลหนองพันจันทร์  จังหวัดราชบุรี  พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันจันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั นน  าแบบรถข้ามได้    จ านวน    44,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั นน  าแบบรถข้ามได้ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ 
ต าบลหนองพันจันทร์  จังหวัดราชบุรี  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
จันทร์ก าหนด  เป็นเงิน  44,000 บาท                (สี่หมืน่สี่พันบาทถ้วน)   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
        งบเงินอุดหนุน         รวม  153,094.54  บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ             รวม  153,094.54  บาท 
   1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     รวม  153,094.54  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสวนผึ ง ค่าขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ  ที่ กม.9-ทุ่งหมู่ปล่อย  หมู่ที่  9  ต าบลหนองพันจันทร์  อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี         โดยด าเนินการพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 2.5 ต.มม. 
ระยะทาง 2,180 เมตร ติดตั งชุดโคมไฟทางขนาด 2*36 วัตต์  จ านวน 7 ชุด   รวม
เป็นเงินทั งสิ น  153,094.54  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่
สตางค)์   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   ครับทั งหมดนี คือรายละเอียดของรายจ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 / 2558 ครับ 
ประธานฯ ครับขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมากครับที่ชี แจงรายละเอียด         

ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2558 ต่อไปจะเป็นรายละเอียด
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั งที่ 2 /2558 ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 6.3 ญัตติเสนอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  2558  
 ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 
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“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนทั งนี  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเสริมสมทบกองทุนกิจการของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
ทั งนี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาวยอดจ านวนเงินสะสมทั งหมด  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ณ วันที่ 29 พฤษภาคม  2558 เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
13,950,373.58 บาท  (สิบสามล้านเกา้แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบ
แปดสตางค)์ จ่ายขาดเงินสะสมครั งนี  จ านวน 11,076,000.-บาท  (สิบเอ็ดล้านเจ็ด
หมื่นหกพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสม 2,874,373.58 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) ดังมรีายละเอียดดังนี  
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายรางทอง – สมหวัง 42 หมู่ที่ 1 

 บ้านทุ่งมะลิคร้อ  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือพื นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า  2,000 ตร.ม.     เป็นเงิน 333,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี 2558 – 2560  หน้าที่ 38 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรางทอง – ร่วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะลิคร้อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.05  เมตร  พื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  620  ตร.ม. เป็นเงิน 398,000.- บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี 2558 – 2560  หนา้ที่ 36 
 

3. โครงการปรบัปรงุถนนลูกรังสายบ้านนายเหม่ง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะลิคร้อ ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 200  เมตร  หนา  เฉลี่ย  0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า  800 ตร.ม.เปน็เงิน  75,900.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560หน้าที่ 42 
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4. โครงการก่อสรา้งผนงักั นน  าฝาย ม.ข. 27 และผนังกั นทางระบายน  าหมู่ที ่23

บ้านหนองโก เปน็เงนิ  31,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 51 
 

5. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี สาย ซ.โรงเรียน
หนองโก กว้าง 4 เมตร ยาว  275 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื นที่ลาด
ยางไมน่้อยกว่า 1,100 ตร.ม. เปน็เงนิ  744,700.-  บาท  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 
2560หน้าที่ 36 

 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอรกรีต ซอยบ้านนายโกมินทร์ 
หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ  ขนาดกว้าง 5  เมตร  ยาว  120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร พื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  เป็นเงิน 402,800.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 
– 2560  หน้าที่ 36 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรับยกระดับซอยบ้านนายวิจาร หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร ะยะ 0+070 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  ระยะ 0+250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  เป็นเงิน 216,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี 2558 – 2560  หน้าที่ 38 

 

8. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านระยะทาง 456 เมตร ท่อ PVC ขนาด 3 นิ ว 
ถนนสายหนองพันจันทร์ –หนองตาเล็ก ต าบลหนองพันจันทร์ ม.3,6,8  เป็นเงิน 
115,900.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ประปา
และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 48 

 

9. โครงการซ่อมแซมท่อ คสล. พร้อมเรียงหินดาดคอนกรีตหมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกบน  
เป็นเงิน 13,600.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
ประปา  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 49 

 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสมใจหมู่ที่ 4 บ้าน
หนองจอกบน ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.  เป็นเงิน 349,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ประปา  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี 2558 – 2560  หน้าที่ 41 

 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจอก – สระ 5 ไร่ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองจอก   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. เป็นเงิน 373,000.- บาท  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
2558 – 2560  หน้าที่ 41 
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12. โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC ขนาด 4 นิ ว  ระยะทาง 1,124 เมตร เพื่อเพ่ิม
ระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก   ซอยเจดีย์ – หน้าเขา เป็นเงิน 324,000.- 
บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานประปา  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี 2558 – 2560  หนา้ที่ 48 

 

13. โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC ขนาด 4 นิ ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ระยะทาง 
958 เมตร เป็นเงิน 276,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ประปา  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 48 

 

14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับซอยบ้านนายซิง   หมู่ที่ 6 บ้านหนองพัน
จันทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  120 เมตร  หนาเฉลีย่ 0.60 เมตร หรือ
พื นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.  เป็นเงิน 165,800.- บาท  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานประปา  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 
2560  หน้าที่  38 

 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธนะลาภ – รางเสน่ห์ หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองพันจันทร์  ขนาดกว้าง 4  เมตร  ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.  เป็นเงิน 529,000.- บาท  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
2558 – 2560  หน้าที่  41 

 

16. โครงการขยายเขตประปาสายหนองพันจันทร์ – ช่องลาภ  หมู่ที่ 6 หนองพันจันทร์  
ท่อ PVC ขนาด 3 นิ ว ระยะทาง 868 เมตร เป็นเงิน 223,700.- บาท  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานประปา  และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 
– 2560  หน้าที่  48 

 

17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง – บ้านคา 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร พื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,420 ตร.ม. เป็นเงิน 2,144,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี 2558 – 2560  หน้าที่ 36  

 

18. . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินงอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม.     เป็นเงิน 710,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 
– 2560  หน้าที่ 41  

 

19. โครงการซ่อมแซมท่อ คสล. พร้อมเรียงหินดาดคอนเกรีต ถนนสาย NK หมู่ที่ 7 
บ้านหนองธงเป็นเงิน 31,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 49  



 48 
 

 
 

20. โครงการเรียงหินกันตลิ่ง สายเอ็นเค – ทุ่งจี  หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง  ขนากกว้าง 
4.50 เมตร  ยาว 5.00 เมตร   เป็นจ านวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 
– 2560  หน้าที่ 49 

 

21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านหนองตาเล็ก  ขนาดกว้าง 5 เมตร   ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร พื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. เป็นเงิน 800,000.- บาท  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
2558 – 2560  หน้าที่ 36 

 

22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหมูปล่อย –   
กม.9    หมู่ที่ 9  บ้านทุ่งหมูปล่อย  ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 235 เมตร   หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม. เป็นเงิน 788,400.- 
บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 36  

 

23. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับถนนสายซอยบ้านผู้ช่วยมัน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง
ตาลับ  ขนาดกว้าง 4 เมตร     ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื นที่
ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. เป็นเงิน 208,000.- บาท  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 
2560  หน้าที่ 38 

 

24. โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC ขนาด 2นิ ว  หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ  
ระยะทาง 213 เมตร และท่อ PVC    ขนาด 1 ½ นิ ว ระยะทาง 460 เมตร เป็น
เงิน 60,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานประปา และบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่  48 

 

25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ  กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.   เป็นเงิน 529,200.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 
– 2560  หน้าที่ 36  

 

26. โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ง
มะลิคร้อเหนือ  เป็นเงิน 730,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานประปา และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 50 
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27. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบลหนองพันจันทร์  อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี  เป็นเงิน 494,000.- บาท   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560  หน้าที่ 42 
รวมทั งหมด 28 โครงการ  รวมเป็นเงินทั งสิ น 11,046,800.- บาท   ครับ 

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชี แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิก
สภาได้รับทราบตั งแต่ ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 , ร่าง
ข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558  และโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 28 โครงการ  ทีประชุมมีความเห็นเป็นอย่าอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ และไม่มีข้อสักถาม 
ประธานสภาฯ 6.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2559 , ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2558(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) , ร่างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

  การแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 พ.ศ. 2559  , ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558(เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1) , ร่างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม      ตามระเบียบฯ ข้อ 103 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรื อบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่ น เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี  
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั นสิ นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

สิ นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน     
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้  
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่
ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั นหรือส่งให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นตั งขั นเพื่อพิจารณาญัตตินั น 
 

ที่ประชุม  เห็นควรให้มีการแต่งตั งกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คน 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเลือกกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ดังนั น

จึงขอให้ สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการฯ ท่านสมาชิกสภา
ฯ  แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั งเดียว ต่อไปนี สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการฯ ขอให้เสนอได้ 

 

นางย้อย  ทองมาก  เสนอชื่อนายวิเชียร  ดอนจุ้ย สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 โดยมีนายอาคม ข าพินวงษ์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่  7  สมาชิกสภาฯ หมู่ 1  และนายประเสริฐ  จิตต์สกุล  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
    เป็นผู้รับรอง 
 

นายวิเชียร  ดอนจุ้ย  เสนอชื่อนายสกล  บุญธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5  โดยมีนายฉลอง   แซ่ล้อ
สมาชิกสภาฯ หมู่  7  สมาชิกสภาฯ หมู่ 11   และนายบ าเพ็ญ  ราชสิงโห  สมาชิกสภาฯ หมู่ 3    
    เป็นผู้รับรอง 
 

นายอาคม  ข าพินวงษ์  เสนอชื่อนายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล  สมาชิกสภาฯ หมู่ 6  โดยมีนายสกล  
สมาชิกสภาฯ หมู่  1  บุญธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5  และน.ส.ภาณิตา บ ารุงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
     เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอผู้ใดอีก เป็นอันว่าคณะกรรมการแปร
ญัตติมีรายชื่อดังต่อไปนี   

1.นายวิเชียร  ดอนจุ้ย สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 
2.นายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
3.นายสกล  บุญธรรม  สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 5   

ต่อไปจะให้ทั ง 3 ท่าน ได้ก าหนดหรือเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ โดยวิธี
ใดก็ได้กันเองนะครับ  
 

ที่ประชุมสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ โดย
การใช้วิธีการลงชื่อโดยให้ทั ง 3 ท่านเขียนชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ โดยปรากฏว่าผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 
1. นายวิเชียร ดอนจุ้ย    ได้ 2 คะแนน   
2. นายสกล บุญธรรม   ได้ 1 คะแนน   
3. นายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล ได้ –  คะแนน  
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ประธานสภาฯ ตอนนี เราได้ประธานกรรมการแปรญัตติแล้วนะครับ คือ นายวิเชียร  ดอนจุ้ย

ต่อไปเป็นการพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ ตามระเบียบข้อกฏหมาย  
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวม
เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั น 
ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น
ต า ม แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ภ า ย ใ น ร ะย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติรวมทั ง 3 เรื่อง
ได้แก่ 
1. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพ่ิมเติม

ฉบับที่ 2) 
3. ญัตติเสนอจ่ายขาดเงินสะสมครั งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

ที่ประชุมสภาฯ  ๑.ก าหนดระยะเวลาและสถานที่เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
 ตั งแต่หลังปิดประชุมสภาในวันที ่17 - 19   สิงหาคม  ๒๕๕8   จนถึง  เวลา 
09.30 – 14.30  ณ ห้องประธานสภา ฯ 
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                ๒. ก าหนดระยะเวลาและสถานที่พิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
    ญัตติในวันที่  19  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา ๑4.3๐ น. ณ ห้องประธานสภาฯ 

 ๓. ก าหนดวันประชุมในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕58 
  เวลา ๐๙.0๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

ประธานสภาฯ  การประชุมก็ได้ด าเนินการมาพอสมควรขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
 ครั งที่ 1  ในวันนี เพียงเท่านี  และขอนัดประชุมสภาฯ  ในวันที่ 24  สิงหาคม  
 ๒๕๕8  เพ่ือพิจารณาในวาระที ่๒, วาระท่ี ๓  เวลา 09.00 น.                   
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  วาระอ่ืน ๆ 
เลิกประชุม    เวลา  15.00   น.  
 
 
 
 
                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                     (นายเฉลิมชัย   ศรีถม) 
                                      เลขานุการสภาฯ 
 
 
        
 
                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายประภาส    ศิลปศร) 
         ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
  

(นายบ าเพญ็  ราชสิงโห)      (นายสกล  บญุธรรม)       (นายสายฟา้  คชสิทธิ์)         (นางสาวภาณิตา  บ ารุงสุข) 
    สมาชิกฯหมู่ที ่3                สมาชกิฯหมู่ที่ 5                     สมาชกิฯหมู่ที่ 2                           สมาชิกฯหมู่ที ่8 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
สมัยสามัญที่  2  ครั้งที่  2/2558 

วันที่  24   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  09.00 น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประภาส ศิลปศร ประธานสภาฯ ประภาส ศิลปศร 
2 นายล าพอง ทองสุกใส รองประธานสภาฯ ล าพอง ทองสุกใส 
3 นายเฉลิมชัย ศรีถม เลขานุการสภาฯ เฉลิมชัย ศรีถม 
4 นายอาคม ข าพินวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 อาคม ข าพินวงษ์ 
5 นายยอด ตรีมาลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ยอด ตรีมาลา 
6 นายสายฟ้า คชสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สายฟ้า คชสิทธิ์ 
7 นายขจิตร บุญวัดช้าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขจิตร บุญวัดช้าง 
8 นายรังสรรค์ แจ้งธรรมมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 รังสรรค์ แจ้งธรรมมา 
9 นายบ าเพ็ญ ราชสิงโห สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ าเพ็ญ ราชสิงโห 

10 นายไพ วารีอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ไพ วารีอุดม 
11 นายสกล บุญธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สกล บุญธรรม 
12 นางวรรณา ปลูกบุญทรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วรรณา ปลูกบุญทรง 
13 นายอิทธิพงษ์ ชรินรัตนกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อิทธิพงษ์ ชรินรัตนกุล 
14 นายศุภชัย มีกุศล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ศุภชัย มีกุศล 
15 นางย้อย ทองมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ย้อย ทองมาก 
16 นายวิเชียร ดอนจุ้ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วิเชียร ดอนจุ้ย 
17 น.ส.ภาณิตา บ ารุงสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ภาณิตา บ ารุงสุข 
18 นายชาญชล ศรีนวลมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ชาญชล ศรีนวลมาก 
19 น.ส.ปานรัตน ์ ศรีบัวอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ปานรัตน์ ศรีบัวอ่ า 
20 นายหยุ่นสาม กอเจริญสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 หยุ่นสาม กอเจริญสุข 
21 นายฉลอง แซ่ล้อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ฉลอง แซ่ล้อ 
22 นายพรชัย ธนะชัยศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 พรชัย ธนะชัยศรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายทองเจือ อุดร นายกองค์การฯ ทองเจือ อุดร 
2 นายอนุวัตร โพบุญเรือง รองนายกองค์การฯ คนที่ 1 อนุวัตร โพบุญเรือง 
3 นายทรงศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การฯ คนที่ 2 ทรงศักดิ์ เจริญสุข 
4 นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ เลขานุการนายกองค์การฯ ชาญณรงค์ ฉวีหาญ 
5 นายประนอม อาจคงหาญ ก านันต าบล ประนอม อาจคงหาญ 
6 นายเฉลิม ทองดอนยอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เฉลิม ทองดอนยอด 
7 นายประกิต พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ประกิต พุ่มพวง 
8 นายบุญรอด เมฆปั้น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บุญรอด เมฆปั้น 
9 นายสาย ทองศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สาย ทองศรี 

10 นายจรินทร์ อ่อนน่วม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จรินทร์ อ่อนน่วม 
11 นายล้วน รัชตวัชรางกูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ล้วน รัชตวัชรางกูร 
12 นายเลิศศักดิ์ พยาเครือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เลิศศักดิ์ พยาเครือ 
13 นายไพฑูรย์ แซ่โง้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ไพฑูรย์ แซ่โง้ว 
14 นายสุกิจ แก่นสุสดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 สุกิจ แก่นสุสดี 
15 นายสมนึก จันทรชิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 สมนึก จันทรชิต 
16 นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ ปลัดองค์การฯ อดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ 
17 นายวันชัย ดอนกัลยา รองปลัดองค์การฯ วันชัย ดอนกัลยา 
18 นายสมพร ดีเปรี่ยม ผู้อ านวยการกองช่าง สมพร ดีเปรี่ยม 
19 นายเฉลิมพงษ์ บุตรน  าเพชร หัวหน้าส านักปลัด เฉลิมพงษ์ บุตรน  าเพชร 
20 
21 
22 

น.ส.ทิพยรัตน์ 
น.ส.ณิชชาอร 
นายรณกร 

รัตนกุสุมภ์ 
ดาวดึงส์ 
หนูทิพย์ 

นักพัฒนาชุมชน 
จนท.วิเคราะห์ฯ 

บุคลากร 

ทิพยรัตน์ 
ณิชชาอร 
รณกร 

รัตนกุสุมภ์ 
ดาวดึงส์ 
หนูทิพย์ 

23 นางวิลาวัลย ์ ทองแท่ง นักบริหารงานการศึกษา วิลาวัลย ์ ทองแทง 
24 น.ส.เรวด ี สระทองมอญ จพง.การเงินและบัญชี เรวดี สระทองมอญ 
25 นางอมรรัตน์ ป้านเกี ยว จนท.การเงินและบัญชี อมรรัตน์ ป้านเกี ยว 
26 น.ส.รุจิษยา พิมพา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ รุจิษยา พิมพา 
27 นายชูชีพ เรืองโรจน์ ผช.นักพัฒนาชุมชน ชูชีพ เรืองโรจน์ 
28 น.ส.ภชัราพร เมฆปั้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ภัชราพร เมฆปั้น 
29 น.ส.พรพิมล ปานณรงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ พรพิมล ปานณรงค์ 
30 น.ส.ธมนพัณณ์ ด่านชูธรรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ธมนพัณณ์ ด่านชูธรรม 
31 นางวีณารัตน์ มีมาก พนักงานจดมาตรวัดน  าฯ วีณารัตน์ มีมาก 
32 นายอดุลย์ สุดจิตตรักษ์ คนงานทั่วไป อดุลย์ สุดจิตตรักษ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  ในวาระท่ี  2 แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ เรื่องการแปรญัตติในวาระที่ 2  ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการคัดเลือก

แต่งตั งประธานกรรมการแปรญัตติและกรรมการฯ รวมทั งหมด 3 ท่าน พร้อม
ทั งได้ด าเนินการก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติเพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้ยื่น
เสนอมติในการขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2558 โดยมีการก าหนดดังนี    
๑.ก าหนดระยะเวลาและสถานที่เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
 ตั งแต่หลังปิดประชุมสภาในวันที่ 17 - 19   สิงหาคม  ๒๕๕8   จนถึง  เวลา 
09.30 – 14.30  ณ ห้องประธานสภา ฯ 

                ๒. ก าหนดระยะเวลาและสถานที่พิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
    ญัตติในวันที่  19  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา ๑4.3๐ น. ณ ห้องประธานสภาฯ 

 ๓. ก าหนดวันประชุมในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕58 
  เวลา ๐๙.0๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

โดยตลอด 3 วันนี  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559  ,ร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี 2558 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 )  และ การจ่ายขาดเงิน
สะสม  พร้อมทั งได้ส่งหนังสือ คณะกรรมการแปรญัตติ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2558 ถึงประธานสภาฯเพ่ือแจ้งให้ประธานสภาฯได้ทราบแล้ว 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ประธานฯ ในวาระท่ี  2  เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาฯมายื่นเสนอค าแปรญัตติจึงไม่มีการ
แปรญัตติในวาระที่ 2  ฉะนั นผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน
วาระท่ี 2  เพ่ือจะได้เข้าสู่ในวาระท่ี 3  ต่อไปครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ รับทราบเห็นชอบ 
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ประธานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  20 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง     

ไม่ออกเสียง – เสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติในวาระที่ 2 
 ต่อด้วยในส่วนวาระท่ี 3   เพ่ือพิจารณาลงมติเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบกับร่าง

ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559  ,ร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี 2558 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 )  และ การจ่ายขาดเงิน
สะสม                                                       

   

นายวิเชียร  ดอนจุ้ย เราได้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว รู้รายละเอียดทั งหมดแล้ว  ในเมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติ ผมขอเสนอให้พิจารณาแยกเป็นเรื่องๆ 
ไปครับ 

 

ประธานสภาฯ ตามท่ี ท่านวิเชียร ดอนจุ้ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่7 ไดเ้สนอให้พิจารณาแยกเป็น
เรื่องๆ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   

 

นายฉลอง  แซ่ล้อ ผมเห็นด้วยกับท่านวิเชียร  ดอนจุ้ย ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้
พิจารณาแยกเป็นเรื่องๆ ครับ เรื่องแรก มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559  ขอให้ยกมือด้วยครับ  

 

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
   

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง      
ไม่ออกเสียง - เสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
งบประมาณประจ าปี 2559 

 ต่อไปขอมติที่ประชุมเรื่องที่สอง มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2558(เพ่ิมเติมฉบับที่1)  ขอให้ยกมือด้วยครับ 

  

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
   

ประธานสภาฯ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง      
ไม่ออกเสียง - เสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
งบประมาณประจ าปี 2558(เพ่ิมเติมฉบับที1่)  
ต่อไปขอมติที่ประชุมเรื่องที่สาม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างโครงการจ่ายขาด
เงินสะสมรวมทั งหมด 28 โครงการ  ขอให้ยกมือด้วยครับ 
  

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ  
  

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง      
ไม่ออกเสียง - เสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมรวมทั งหมด 28 โครงการ   
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 ครับสรุปว่าตอนนี เราก็ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 2559,ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณประจ าปี 2558 
และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 28 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และ
ตอนนี อยู่ในช่วงต้องเร่งด าเนินงานช่วงสิ นปีงบประมาณจึงขอมติที่ประชุมให้มี
การกันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณถัดไป ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ 
ประธานฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการกัดเงินเพ่ือการเบิกจ่ายเหลื่อมปีหรือ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมกันในวันนี  เราได้ใช้

เวลามาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม   

 
เลิกประชุม     เวลา 11.20  น.  
                      
                                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                     (นายเฉลิมชัย  ศรีถม) 
                                      เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประภาส    ศิลปศร) 
          ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

 
รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 
  

(นายขจิต  บุญวัดช้าง)       (นายไพ  วารีอุดม)         (นายศุภชยั  มีกุศล)         (นางสาวปานรัตน์  ศรีบัวอ่ า) 
    สมาชิกฯหมู่ที ่2                สมาชกิฯหมู่ที่ 4                     สมาชกิฯหมู่ที่ 6                           สมาชิกฯหมู่ที ่9 
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