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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) 

วันที่  1๕  เดือนสิงหำคม พ.ศ. 256๒ 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธำนสภำ อบต.หนองพลับ    
2 นำยสมพงษ์     เอ่ียมอำษำ รองประธำนสภำ อบต.หนองพลบั   
3 นำยธีรพงศ์     ทองใบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1   
4 นำยสน          ตำลอ่อน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2   
5 นำงหวำนใจ    เหล็กคม สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3   
6 นำงเฉลำ        ค  ำประเสริฐ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3   
7 นำงไพเรำะ     ปิ่นประยูร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4   
8 นำงถนอม      ตอนสุข สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4   
9 นำยชริน        สังข์เสน่ห์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6   

10 นำยประธำน   เรืองทอง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6   
11 นำยชื น          ให้นุช สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7   
12 นำยฉลวย       อุ่นอิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7   
13 นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขำนุกำรสภำ อบต.หนองพลับ   

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยนที          เพ็งพิณ นำยก อบต.หนองพลับ    
2 นำยนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนำยก อบต.หนองพลับ   
3 นำยเอนก        จีนธ ู รองนำยก อบต.หนองพลับ   
4 นำยเกรียงไกร   เมฆำ เลขำนุกำรนำยก อบต.หนองพลบั   
     
     
     
     
     

/รำยชื่อ... 
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รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ท่ีขำดกำรประชุม   
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

    
 

เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น. 
ระเบียบวำระท่ี 1 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับร่วมกับคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ได้เสนอ
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ตำมมำตรำ 46 (2) 
แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖2 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับพิจำรณำ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพลับ เข้ำร่วมประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี 256๒ เพ่ือพิจำรณำ 
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ กำรขออนุมัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเรื่องอ่ืน ๆ ในวันนี  
 
ที่ประชุมรับทรำบ 
 
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ     
สมัยประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตำมที่ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยประชุมวิสำมัญ    
ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั น คณะกรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุมที่ได้รับแต่งตั งจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
จ ำนวน 3 ท่ำน คือ นำยฉลวย  อุ่นอิน, นำยสน  ตำลอ่อน และนำงหวำนใจ  เหล็กคม 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวแล้ว จึงขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ร่วมกัน
ตรวจรำยงำนกำรประชุมตำมที่ได้มอบให้ทุกท่ำนแล้วว่ำถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด    
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวหรือไม่ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ   
นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในที่ประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 

/มติที่ประชุม… 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓ 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
 
 
 
 
 
นำยนที  เพ็งพิณ 
นำยก อบต.หนองพลับ 
 

 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมต ิ
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยประชุมวิสำมัญ ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่ำงเป็น
เอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง  
 
เรื่อง พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.1 รับหลักการ 
ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
พิจำรณำ ขอให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับชี แจงรำยละเอียดและ
เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดท ำข้อบัญญัติดังกล่ำว ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับทรำบเพ่ือพิจำรณำต่อไป ซึ่งมีรำยละเอียดตำมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ   
ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ บัดนี  ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับอีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกำสนี คณะผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงขอชี แจงให้ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพลับ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำน    
ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำน     
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ โดยสรุปดังต่อไปนี   
 
 

ร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 
 

 
 

/ค ำแถลง… 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

 

เรียน  ประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 

บัดนี ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับอีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกำสนี  คณะผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงขอชี แจงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
ทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
ดังต่อไปนี  

1. สถำนะกำรคลัง 
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ ณ วันที่ ๗ สิงหำคม 256๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน 
ดังนี  

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน ๔๖,๘๑๐,๓๑๓.๓๒  บำท 
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน ๒๖,๔๙๘,๗๖๓.๖๖  บำท 
1.1.3 เงินทุนส ำรองสะสม จ ำนวน ๑๓,๘๓๖,๑๘๒.๐๒  บำท 
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพัน       จ ำนวน ๑ โครงกำร รวม ๑๙,๐๖๗.00 บำท 
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน จ ำนวน ๑ โครงกำร รวม ๓๐๕,๐๐๐.00 บำท 

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน  0.00  บำท 
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 256๒ ณ วันที่ ๗ สิงหำคม 256๒ 

(1)  รำยรับจริง จ ำนวน  19,๙๔๙,๓๙๗.๒๗ บำท 
หมวดภำษีอำกร จ ำนวน ๑๑๗,๒๒๑.๓๗  บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน ๑๒๒,๔๐๓.๒๐  บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน ๒๐๘,๘๓๙.๔๙  บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00  บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน ๖,๗๓๐.00  บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน ๔,๗๐๕.00  บำท 
หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 11,๙๘๕,๒๑๐.๒๑  บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 7,๕๐๔,๒๘๘.๐๐  บำท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  ๐.00  บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  ๑๔,๓๔๔,๗๔๕.๖๘  บำท ประกอบด้วย 
 งบกลำง จ ำนวน  ๓,๘๔๑,๐๒๖.๐๐  บำท 
 งบบุคลำกร จ ำนวน ๖,๒๐๗,๘๘๙.๐๐  บำท 
 งบด ำเนินงำน จ ำนวน ๑,๗๒๓,๑๕๐.๖๘  บำท 
 งบลงทุน จ ำนวน ๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐  บำท 
 งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00  บำท 
 งบเงินอุดหนุน จ ำนวน ๕๓๐,๒๘๐.๐๐  บำท 
(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน  0.00  บำท 
(5)  รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน  ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐  บำท 
(6)  รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม   0.00  บำท 
(๗) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน  0.00  บำท 

 
/ค ำแถลง... 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

 รำยรับจริง 
ปี 256๑ 

ประมำณกำร 
ปี 256๒ 

ประมำณกำร 
ปี 256๓ 

รำยได้จัดเก็บ    
หมวดภำษีอำกร ๑๓๑,๒๐๓.๒๕ 86,000.00 ๑๒๕,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ

ใบอนุญำต 
๑๒๗,๗๘๖.๗๐ 30,000.00 ๑๒๒,๖00.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๒๓๓,๐๖๐.๔๕ 191,000.00 ๒๑๐,000.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 63,000.00 ๙,๖00.00 
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 2,000.00 ๕,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง ๔๙๒,๐๕๐.๔๐ 372,000.๐๐ ๔72,๒00.๐๐ 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภำษีจัดสรร ๑๔,๐๕๖,๘๖๒.๗๗ 13,200,000.00 13,๙๒๗,๘00.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรร 

ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๔,๐๕๖,๘๖๒.๗๗ 13,200,000.00 13,๙๒๗,๘00.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,๓๗๖,๙๐๕.00 7,428,000.00 7,๖๐๐,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7,๓๗๖,๙๐๕.00 7,428,000.00 7,๖๐๐,000.00 

รวม 21,๙๒๕,๘๑๘.๑๗ 21,000,000.00 2๒,000,000.00 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 256๑ 

ประมำณกำร 
ปี 256๒ 

ประมำณกำร 
ปี 256๓ 

รำยจ่ำยจำกงบประมำณ    
งบกลำง ๔,๐๑๑,๑๓๒.๐๐ ๔,๗๗๔,๕๑๐.00 ๔,๙๖๘,๘๒๗.00 
งบบุคลำกร ๗,๒๗๖,๕๘๕.๐๐ ๘,๐๙๐,๙๒๐.00 ๘,๒๓๑,๘๘๐.00 
งบด ำเนินงำน ๑,๙๑๘,๙๗๔.๒๒ ๔,๓๙๖,๙๕๐.00 ๔,๓๘๔,๖๑๓.00 
งบลงทุน ๑,๑๑๗,๘๕๐.๐๐ ๓,๒๒๘,๕๔๐.00 ๓,๘๐๕,๖๐๐.00 
งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 ๑๕,000.00 15,000.00 
งบเงินอุดหนุน ๕๑๓,๐๘๐.๐๐ ๔๙๔,๐๘๐.00 ๕๙๔,๐๘๐.00 

รวมรำยจำ่ยงบประมำณ ๑๔,๘๓๗,๖๒๑.๒๒ 21,000,000.00 2๒,000,000.00 
รวม ๑๔,๘๓๗,๖๒๑.๒๒ 21,000,000.00 2๒,000,000.00 

 
 

/บันทึกหลักกำร... 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 256๓ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๘,๖๗๗,๑๔๐ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ๑๗๕,๐๐๐ 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ ๒,๐๒๓,๙๐๘ 
แผนงำนสำธำรณสุข ๔๗๐,๐๐๐ 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๘๗๗,๔๘๐ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 1,๑๔๕,๖๔๕ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๑๘๔,๐๐๐ 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ๒๗๐,๐๐๐ 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๓,๑๔๓,๐๐๐ 
แผนงำนกำรเกษตร ๖๕,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
แผนงำนงบกลำง ๔,๙๖๘,๘๒๗ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 2๒,000,000 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรตั งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖2 
มำตรำ 87 จึงตรำข้อบัญญัติขึ นไว้ โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และโดยอนุมัติ
ของนำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 256๒ เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เป็นจ ำนวนรวมทั งสิ น 2๒,000,000 บำท 
ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ ำนวนรวมทั งสิ น 2๒,000,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำน ได้ดังนี  
 
 
 

/แผนงำน… 
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แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๘,๖๗๗,๑๔๐ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ๑๗๕,๐๐๐ 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ ๒,๐๒๓,๙๐๘ 
แผนงำนสำธำรณสุข ๔๗๐,๐๐๐ 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๘๗๗,๔๘๐ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 1,๑๔๕,๖๔๕ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๑๘๔,๐๐๐ 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ๒๗๐,๐๐๐ 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๓,๑๔๓,๐๐๐ 
แผนงำนกำรเกษตร ๖๕,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
แผนงำนงบกลำง ๔,๙๖๘,๘๒๗ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 2๒,000,000 
 

ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั งสิ น  0  บำท ดังนี  
งบ ยอดรวม 

รวมรำยจ่ำย ๐ 
 
ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้

เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี  
 

ประกำศ ณ วันที่.............................................. 
 

  (ลงนำม)....................................................... ................ 
                                                                                                 (นำยนที เพ็งพิณ) 
                                                                      ต ำแหน่ง   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
                          อนุมัติ 
 
 
(ลงนำม)............................................................... 
          (.............................................................) 
ต ำแหน่ง       นำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

/รำยงำน... 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 งำนบริหำรทั่วไป รวม 6,541,480 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 4,429,980 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 1,881,960 บำท 

   เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 495,840 บำท 

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        

   เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 38,400 บำท 

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        

   เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 38,400 บำท 

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       

   
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 82,560 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล        

   เงนิค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,226,760 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

      

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,548,020 บำท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,759,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และกำร
ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีของพนักงำนส่วนต ำบลใน
ส ำนักงำนปลัดฯ ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับกลำง) ต ำแหน่ง หัวหน้ำ
ส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) อ ำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับต้น ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  

      

/เงินเพ่ิมต่ำง ๆ... 
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 84,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมกฎหมำย/

เงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ในส ำนักงำนปลัดฯ 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 126,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล 
ที่ได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับกลำง) และ
ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) 
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 542,820 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง
ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง 
พนักงำนขับรถยนต์ ต ำแหน่งคนงำน และต ำแหน่งพนักงำน
ขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ในส ำนักงำนปลัดฯ 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง
พนักงำนขับรถยนต์ ต ำแหน่งคนงำน ต ำแหน่งพนักงำน
ขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ในส ำนักงำนปลัดฯ 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,785,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 155,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้รับมอบหมำย 
และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบล
พนักงำนจ้ำง (โบนัส) และผลประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำงตำม
สิทธิที่กฎหมำยก ำหนด และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน    
เพ่ือสนับสนุนค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น 
จ ำนวน 2 คนๆ ละ 6,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน ฯลฯ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรฯ 

      

 
 

/ค่ำเช่ำบ้ำน... 
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ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลเป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
ที ่กค 0408.5/ว 560 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2561 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/

ผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยฯ 
      

   
ค่ำใช้สอย รวม 980,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
และค่ำติดตั งไฟฟ้ำสำธำรณะ ค่ำจัดท ำแผ่นพับ จัดท ำป้ำย
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกคู คลอง ต่ำงๆ ค่ำก ำจัดวัชพืช
ในคลองหรือบริเวณคลอง ค่ำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ
เช่น ถนน รำง ท่อ ไฟฟ้ำ ที่ไม่ได้ตั งงบประมำณไว้ ฯลฯ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะ
ศึกษำดูงำน ฯลฯ 
2) ค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ ได้รับ
แต่งตั งตำมกฎหมำย 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
ที่ได้รับแต่งตั งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือ
สั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย ฯลฯ  

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  
และนอกรำชอำณำจักรเช่น ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำที่พักค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำร ใช้สนำมบิน ค่ำลง 
ทะเบียนต่ำงๆ ของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ฯลฯ 

      

/2) ค่ำด ำเนินกำร... 
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2. ค่ำด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่น/สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่น/
สมำชิกสภำท้องถิ่น ครำวหมดวำระ หรือเลือกตั งแทนต ำแหน่ง 
ที่ว่ำงลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด กำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่และกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั ง ค่ำด ำเนินกำรจัดกำร 
เลือกตั ง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำตอบแทน ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำรเลือกตั ง ฯลฯ 

      

    

3. โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำรท้องถิ่น 
สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และ
ผู้น ำท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
4. โครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพควำมรู้ให้แก่บุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับและผู้น ำท้องถิ่น 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำรถ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ 

      

    
๕. โครงกำรคล้ำยวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำรจัดกิจกรรม
น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
และค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
๖. โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำรจัดกิจกรรม
น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
และค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำตอบแทน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ  ค่ำ อำหำรและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

/๗) โครงกำรวันเฉลิม... 
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๗. โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำท 
สมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ    
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 และค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทน ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
๘. โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
และค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำตอบแทน 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
๙. โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินีและค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำตอบแทน ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
๑๐. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
ข้อมลูข่ำวสำร พ.ศ. 2540 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  (1) ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ และบ ำรุงรักษำทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิฯลฯ จ ำนวน 30,000 บำท 
(2) ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ (ซ่อมกลำง) เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง รถตู้  
รถกระเช้ำ รถยนต์บรรทุกน  ำเอนกประสงค์ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ฯลฯ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

 
 

/(3) ค่ำซ่อมแซม 
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  (3) ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ (ซ่อมปกติ) เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง รถตู้ รถ
กระเช้ำ รถยนต์บรรทุกน  ำเอนกประสงค์ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ฯลฯ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 390,000 บำท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ 

แฟ้ม ปำกกำ หนังสือพิมพ์ น  ำดื่ม เก้ำอี พลำสติก ฯลฯ 
      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุและวัสดุอ่ืนๆส ำหรับใช้

ในส ำนักงำน 
      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเช่นแปรง ไม้กวำด 

แก้วน  ำ จำน ช้อน ชุดกำแฟ ฯลฯ 
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่ำอะไหล่ สัญญำณไฟวับวำบ และชิ นส่วนที่
เสียหำย เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี่ ส ำหรับใช้ใน
รถจักรยำนยนต์ รถตู้ รถยนต์ รถกระเช้ำ และรถยนต์
บรรทุกน  ำ ฯลฯ 

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น  ำมัน
น  ำมันเครื่อง มันเบนซิน น  ำมันดีเซล ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์ 
รถตู้ รถกระเช้ำฯ รถยนต์บรรทุกน  ำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ เครื่องตัดหญ้ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและเป็นค่ำเชื อเพลิงและหล่อลื่นหรับเครื่องจักรกล 
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ขอมำใช้ในรำชกำร และจ่ำยสนับสนุน
ให้หน่วยงำนและกลุ่มองค์กรต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น หมึก
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ 
สำยเคเบิล ฯลฯ 

      

 
 
 

/ค่ำสำธำรณูปโภค… 
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ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 260,000 บำท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 180,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองพลับ ศูนย์ อปพร. และอำคำรต่ำงๆ ที่อยู่ใน
ควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

      

   
ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล ส ำหรับที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และศูนย์ อปพร. 
และอำคำรต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ 

      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองพลับและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื อดวงตรำ

ไปรษณียำกร และค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น  เช่น         
ค่ำดูแลเวปไซต์ ค่ำเช่ำพื นที่เวปไซต์ ค่ำปรับปรุงเวปไซต์ 
ค่ำโดเมนเนม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร
อินเตอร์เน็ต 

      

  
งบลงทนุ รวม 315,500 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 315,500 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอี ท ำงำน จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี ท ำงำน จ ำนวน 3 ตัว 
1) ขนำดกว้ำง 64 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 120 ซม. 
หรือไม่น้อยกว่ำจ ำนวน 1 ตัวๆละ 3,500 บำท 
2) เก้ำอี ท ำงำนขนำดกว้ำง 59 ซม. X ลึก 59 ซม.      
สูง 93-108 ซม. จ ำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บำท  

      

    
ค่ำจัดซื อเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล
(ขำว - ด ำ) คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยำยได้ 

      

 
/จัดซื อเครื่อง... 
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จัดซื อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน จ ำนวน 94,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 36,000 บีทียู 
จ ำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี  
1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู 
2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั ง 
3) เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น
ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด 
ทั งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำก
โรงงำนเดียวกัน 
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6) กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกข้อ 3) 
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้วเพ่ือเป็นกำร
ประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศ  
ที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำลสูงกว่ำ 
7) กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนประกอบด้วย 
อุปกรณ์ ดังนี  สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวน
ยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร  
เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

      

    
จัดซื อโต๊ะพับ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะพับจ ำนวน 20 ตัว คุณลักษณะ

พื นฐำน โต๊ะพับหน้ำเมลำมีนสีขำวโครงขำเหล็กพับได้
ขนำดกว้ำง 45 ยำว 180 x สูง 75 ซม. 

      

    
ติดตั งม่ำนปรับแสง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั งม่ำนปรับแสงแบบทึบแสง 
1) ขนำดกว้ำง 270 ซม. X 182 ซม. จ ำนวน 6 ชุด 
2) ขนำดกว้ำง 219 ซม. X 172 ซม. จ ำนวน 1 ชุด
หรือไม่น้อยกว่ำ 

      

    
ตู้เก็บแฟ้มเอกสำร จ ำนวน 4,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เก็บแฟ้มเอกสำรแบบแผ่นกั น 4 ชั น 

915 (w) x 305 (D) x 1842 (H) mm หรือไม่น้อยกว่ำ 
      

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
จัดซื อเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื นฐำนดังนี  เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
ก ำลังเครื่องยนต์ 0.8 แรงม้ำ ควำมจุกระบอกสูบ 38 ซีซี 
ควำมยำวแผ่นบังคับโซ่ 11 นิ ว หรือไม่น้อยกว่ำ เป็นไป
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

      

 
/ค่ำบ ำรุงรักษำ... 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์
ขนำดใหญ ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ และบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ส้ม จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  เพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรบริหำรอ ำนวยกำรศูนย์ประสำน
กำรปฏิบัติกำรร่วม และอ ำนวยควำมสะดวกของประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

      

 
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร รวม 15,000 บำท 

  
งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 15,000 บำท 

   
รำยจ่ำยอ่ืน รวม 15,000 บำท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำ
ระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน
และหรือสิง่ก่อสร้ำงพัฒนำระบบต่ำงๆ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงองค์กร สถำบัน หรือ

บุคคลในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  

      

 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 2,120,660 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,498,860 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,498,860 บำท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,276,680 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุง 
เงินเดือนประจ ำปีของพนักงำนส่วนต ำบล ในกองคลังฯ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง)
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน/ช ำนำญ
งำน นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมกฎหมำย/

เงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลในกองคลังฯ  

      

/เงินประจ ำ... 
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เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล  

ที่ได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  
กองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 153,480 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ในกองคลังฯ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 14,700 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ในกองคลังฯ 
      

  
งบด ำเนินงำน รวม 530,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 110,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้รับมอบหมำย
เช่นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ และ
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    
เป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
ตำมสิทธิที่กฎหมำยก ำหนด 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำของพนักงำน 

ส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล/ผู้มีสิทธิตำมระเบียบฯ 
      

   
ค่ำใช้สอย รวม 350,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษีประจ ำปี กำร
จัดท ำแผ่นพับกำรช ำระภำษี ค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

 
 

1) ค่ำใช้จ่ำย... 
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1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ  
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบินค่ำลงทะเบียน 
ต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบลในกองคลังฯฯลฯ 

      

    
2. โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นที่ใช้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดโครงกำร
ดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
3. โครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและออกจัดเก็บภำษีนอก
สถำนที ่

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    

๔. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้พนักงำนส่วนต ำบลและคณะ 
กรรมกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ 

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
      

   
ค่ำวัสดุ รวม 60,000 บำท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ ในกองคลังฯ       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่นหมึก
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ 
สำยเคเบิล ฯลฯ 

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื อดวงตรำ

ไปรษณียำกร และค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
      

 
/งบลงทุน… 
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งบลงทุน รวม 91,800 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 91,800 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้เหล็ก จ ำนวน 39,500 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ นชัก จ ำนวน 5 ใบ 

1) มีหูลิ นชัก 
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

    
กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล จ ำนวน 19,300 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อกล้องถ่ำยระบบดิจิตอล ควำมละเอียด

20 ล้ำนพิกเซล 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 23,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส ำหรับงำนประมวลผล  
คุณลักษณะพื นฐำน  
๑) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่
น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
จ ำนวน 1 หน่วย 
๒) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี   

(1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั งอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ หน่วยควำมจ ำ
แยกจำกหน่วยควำมจุหลักขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

(2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 2 GB 
๔) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ 
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 
๕) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

      

 
/๖) มี DVD-RW... 
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  ๖) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั งภำยใน (Internal) 
หรือภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
๘) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
๙) มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
๑๐) มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ ว 
ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
๑๑) สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ และ
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ  

      

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 175,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 175,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 20,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
และจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  แก่ อปพร. ที่ได้รับกำรแต่งตั ง
ให้มำปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง ฯลฯ 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 75,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำ 
สัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำตัดสติกเกอร์
เครื่องหมำย อปพร. ติดศูนย์ อปพร. รถยนต์ส ำนักงำน
หรือรถตู ้หรือซ่อมแซมอุปกรณ์จรำจร ฯลฯ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

/1. ค่ำใช้จ่ำย… 
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1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ำยำนพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำย แก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้รับมอบหมำย และ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับกำร
แต่งตั งให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง ฯลฯ 

      

    
2. โครงกำรจัดตั งจุดให้บริกำรประชำชนในเทศกำลวันขึ นปีใหม่ 
เทศกำลวันสงกรำนต์ และเทศกำลต่ำงๆ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ และอปพร. และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นที่ใช้ใน
กำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
3. โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภำพของเจ้ำหน้ำที่ อปพร. จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวฯลฯ 

      

    
4. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับภัยและกำรป้องกันภัย  
แก่ประชำชน 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวฯลฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ 

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิฯลฯ 
      

   
ค่ำวัสดุ รวม 80,000 บำท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น ไฟฉำย 

กระบองไฟสัญญำณ ไฟฟ้ำ ถ่ำนไฟฉำย ถ่ำนกระบอง
ไฟสัญญำณ ฯลฯ 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  วัสดุ 

และอุปกรณ์ เช่น สัญญำณไฟวับวำบ สัญญำณไซเรน
กรวยจรำจร ฯลฯ 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเครื่องแต่งกำย  เช่น เสื อกั๊ก

สะท้อนแสง เครื่องแบบ อปพร.ฯลฯ  
      

 
/วัสดุเครื่องดับเพลิง... 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 3/2562 

- ๒๒ - 
 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในกำรดับเพลิง เช่น สำรเคมีดับเพลิง ข้อแยกสำมทำง 
สำยส่งน  ำดับเพลิง ปืนฉีดน  ำดับเพลิง พลั่ว ขวำน คีมตัด
เหล็ก ฯลฯ 

      

แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 1,000,760 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 912,760 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 912,760 บำท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 675,120 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม      
(นักบริหำรงำนศึกษำ)  อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น    
และต ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมกฎหมำย/
เงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม (นักบริหำรงำนศึกษำ) อ ำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับต้น และต ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในกองกำรศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล 
ที่ได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม (นักบริหำรงำนศึกษำ) อ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้น 

      

   
เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กท่ีได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด  
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 119,640 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเ พ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

      

/งบด ำเนินงำน… 
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งบด ำเนินงำน รวม 88,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 18,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้รับมอบหมำย 
และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   
เป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
ตำมสิทธิที่กฎหมำยก ำหนด ฯลฯ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 8,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรฯ 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งมำบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำรสำรต่ำงๆ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
อบต. ค่ำจัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียม ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ฯลฯ  

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำช 
อำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง  
ในกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกต ิ
      

   
ค่ำวัสดุ รวม 30,000 บำท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ 

แฟ้ม ปำกกำ ยำงลบ ฯลฯ 
      

/วัสดุคอมพิวเตอร์... 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่นหมึก
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ 
สำยเคเบิล ฯลฯ 

      

 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 1,023,148 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 495,068 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 279,280 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งมำบริกำร จ ำนวน 9,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำรสำรต่ำงๆ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
อบต. ค่ำจัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียม ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ฯลฯ  

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำช 
อำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
ในกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมฯ 

      

    
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 154,680 บำท 

      

  1)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ   

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)
อัตรำคนละ 1,700 บำท/ปี จ ำนวน 16 คน เป็นเงิน
27,200 บำท 
2)  ค่ำอำหำรกลำงวัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อัตรำมื อละ  20 บำทต่อคน  จ ำนวน  16 คนจ ำนวน  
245 วัน เป็นเงิน 78,400 บำท โดยแยกเป็นภำคเรียน 
ดังนี  

ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 20X16X123 = 39,360 บำท 
ภำคเรียนที ่2 จ ำนวน 20X16X122 = 39,040 บำท 
 

      

/3) ค่ำหนังสือเรียน… 
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  3)  ค่ำหนังสือเรียน 
เพ่ือจ่ำยเป็นหนังสือเรียนส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 200 บำท/ปี จ ำนวน 16 คน 
เป็นเงิน 3,200 บำท 
4)  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 200 บำท/ปี จ ำนวน 
16 คน เป็นเงิน 3,200 บำท 
5)  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนส ำหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 300 บำท/ปี จ ำนวน 
15 คน เป็นเงิน 4,800 บำท 
6)  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 430 บำท/ปี จ ำนวน 
16 คน เป็นเงิน 6,880 บำท 
7)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ฯลฯ  
เป็นเงิน 10,000 บำท 
8)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรป้องกัน     
ยำเสพติดในสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นเงิน 
21,000 บำท  

      

    
3. โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเพิ่มพูนประสบกำรณ์ชีวิต จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ         

      

    
4. โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
5. โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 
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6) โครงกำรพ่อแม่ชวนลูกเล่ำนิทำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
7) โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
อุดหนุนส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำผุ้ประกอบวิชำชีพ

ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์
ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ หรือค่ำ
ซ่อมกลำง ครุภัณฑ์ต่ำงๆ  เช่น เครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์
ต่ำงๆ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ฯลฯ 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 207,788 บำท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุที่จ ำเป็นส ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ำอัตโนมัติ 
หลอดไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำ สวิทช์ไฟฟ้ำฯลฯ 

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่นแปรง ไม้กวำด 

แก้วน  ำ จำน ชำม น  ำยำล้ำงห้องน  ำฯลฯ ส ำหรับใช้ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

      

   
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 187,788 บำท 

      

  1) โรงเรียนบ้ำนดอนยี่กรอก โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรประถมศึกษำขั นพื นฐำน (สพฐ.) จัดสรร
อัตรำละ 7.37 บำท จ ำนวน 55 คน จ ำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน 105,391 บำท โดยแยกเป็นภำคเรียน ดังนี  
ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 7.37X55X130 = 52,695.50 บำท 
ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 7.37X55X130 = 52,695.50 บำท 
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  2) โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรประถมศึกษำขั นพื นฐำน (สพฐ.) จัดสรร
อัตรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 27 คน จ ำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน51,737.40 บำท โดยแยกเป็นภำคเรียน ดังนี  
ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 7.37X27X130 = 25,868.70 บำท 
ภำคเรียนที ่2 จ ำนวน 7.37X27X130 = 25,868.70 บำท 
3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จัดสรรอัตรำคนละ 
7.37 บำท จ ำนวน 16 คน จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 
30,659.20 บำท โดยแยกเป็นภำคเรียน ดังนี  
ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 16X7.37X130 = 15,329.60 บำท 
ภำคเรียนที ่2 จ ำนวน 16X7.37X130 = 15,329.60 บำท 

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 8,000 บำท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 4,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

และสถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

      

   
ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล จ ำนวน 4,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน  ำประปำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด

ธรรมรังษี อำคำรต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมดูแลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ       

    
1) โครงกำรจัดซื อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพ่ือจัดซื อเครื่องเล่นส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    

วัดธรรมรังษี ได้ใช้ในกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและกำร   
ออกก ำลังกำย ฯลฯ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 428,080 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 428,080 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนงบประมำณในลักษณะของกำรจ้ำงครูสอนภำษำอังกฤษ 
หรือวิชำชีพอ่ืนที่ขำดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ 

จ ำนวน 100,080 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรจ้ำงครูสอนภำษำอังกฤษ 
หรือวิชำชีพอ่ืนที่ขำดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ 
จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 8,340 บำท     
เป็นเงิน 100,080 บำท  
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อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 328,000 บำท 

      

  1) โรงเรียนบ้ำนดอนยี่กรอก อัตรำมื อละ 20 บำทต่อคน
จ ำนวน 200 วัน จ ำนวน 55 คน เป็นเงิน 220,000 บำท 
โดยแยกเป็นภำคเรียน ดังนี  
ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 20X55X100 = 110,000 บำท 
ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 20X55X100 = 110,000 บำท 
2) โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ อัตรำมื อละ 20 บำทต่อคน
จ ำนวน 200 วัน จ ำนวน 27 คน เป็นเงิน 108,000 บำท 
โดยแยกเป็นภำคเรียน ดังนี  
ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 20X30X100 = 54,000 บำท 
ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 20X30X100 = 54,000 บำท 

      

แผนงำนสำธำรณสุข 

 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 470,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 330,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 330,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
๑. โครงกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็น
ในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๒. โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ แก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ เช่น  
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  อุปกรณ์  ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจประชำกรสุนัขและแมว 
และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๓. โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์
ป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคไข้เลือดออก เช่น ค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ค่ำจัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและ
หล่อลื่น อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

      

 
/ค่ำอำหำร… 
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  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำจ้ำงเหมำ       
พ่นหมอกควัน ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะพ่นหมอกควันและ
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ    
ที่เก่ียวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

   

    
๔. โครงกำรให้ควำมรู้และกำรป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่ำงๆ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ควำมรู้
และกำรป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม 
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ แก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ
เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๕. โครงกำรห่วงใยสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็น
ในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๖. โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
แก่ประชำชนต ำบลหนองพลับเช่น ค่ำจัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ 
หรือกำรแพทย์ อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำส ำรวจ
หมำ-แมวและอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๗. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำด้ำนสุขภำพต ำบลหนองพลับ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำด้ำนสุขภำพต ำบลหนองพลับ เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของสมนำคุณในกำรศึกษำ
ดูงำน ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๘. โครงกำรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำรในชุมชนต ำบล
หนองพลับ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
แก่ประชำชนต ำบลหนองพลับเช่น อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

/งบเงินอุดหนุน… 
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์       

    
๑. โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข ดังนี  
1) โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ หมู่ 1-7 
งบประมำณ 45,150 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและค่ำเครื่องดื่ม  และอ่ืนๆที่จ ำเป็นแก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  และ
จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
2) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนใน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
งบประมำณ 49,700 บำท (หมู่ที ่1-7)  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเช่น อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและค่ำ
เครื่องดื่ม และอ่ืนๆที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
3) โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และ
เด็กในหมู่บ้ำนงบประมำณ 45,150 บำท (หมู่ที ่1-7)  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น 
อุปกรณ ์ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและค่ำเครื่องดื่ม  และอ่ืนๆที่จ ำเป็นแก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  และ
จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 

      

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รวม 877,480 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 625,480 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 625,480 บำท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 573,480 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและกำรปรับปรุง
เงินเดือนประจ ำปีของพนักงำนส่วนต ำบลในกองสวัสดิกำรสังคม 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำน
สวัสดิกำรสังคม) อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น ต ำแหน่ง 
นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  

      

 
/เงินเพ่ิมต่ำงๆ… 
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เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมกฎหมำย/

เงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลในกองสวัสดิกำรสังคมฯ 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล 
ที่ได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
สวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม) อ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้น 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 180,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้รับมอบหมำย 
และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   
เป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง
ตำมสิทธิที่กฎหมำยก ำหนด 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรฯ 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 80,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำแผ่นพับ 

วำรสำร ค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำช- 
อำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล 

      

 
 

/ค่ำบ ำรุงรักษำ… 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง เช่น
ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ต่ำงๆและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่นๆ 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 60,000 บำท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ 

แฟ้ม ปำกกำ ยำงลบ เครื่องเขียน ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่นหมึก
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องกระจำย 
สัญญำณ (Hub) เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ 
สำยเคเบิล ฯลฯ 

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื อดวงตรำ

ไปรษณียำกร และค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 
      

  
งบลงทุน รวม 72,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 72,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้เก็บแฟ้มเอกสำรแบบแผ่นกั น 4 ชั น จ ำนวน 4,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เก็บแฟ้มเอกสำรแบบแผ่นกั น 4 ชั น 

ขนำด 915 (w) x 305 (D) x 1842 (H) mm หรือไม่
น้อยกว่ำ 

      

    
ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 7,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เหล็กส ำหรับเก็บแฟ้มแขวน ขนำด 

46.4 x 61.6 x 132 จ ำนวน 4 ลิ นชัก 
      

    
โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้โต๊ะท ำงำนพร้อมลิ นชัก 2 ชั น
พร้อมรำงคีย์บอร์ด 
๑) มีลิ นชักขวำ 2 ลิ นชัก  
๒) มีรำงเลื่อนคีย์บอร์ดและช่องว่ำง case 
๓) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 x 60 x 75 ซม. หรือเทียบเท่ำ 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    
ชุดเครื่องเสียง จ ำนวน 38,000 บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อชุดเครื่องเสียง ประกอบด้วย    
 

/1) ตู้ล ำโพง... 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 3/2562 

- ๓๓ - 
 

      

  1) ตู้ล ำโพงแบบ 2 ทำงขนำด 1.5 นิ ว full  range 300 วัตต์ 
จ ำนวน 2 ใบ 
2) ขำตั งตู้ล ำโพง จ ำนวน 2 อัน 
3) เครื่องขยำยเสียง mixer power Amplifier (เพำเวอร์
มิกเซอร์) จ ำนวน 1 เครื่อง 
4) ชุดไมโครโฟนไร้สำย จ ำนวน 1 ชุด 
5) เครื่องเล่นดีวีดี จ ำนวน 1 ชุด 
6) ตู้แร็คส ำหรับเก็บอุปกรณ์ ขนำด 13 u  

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขำวด ำ   
คุณลักษณะพื นฐำน  
๑) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
๒) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
๓) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษA4 ไม่น้อยกว่ำ 
28 หน้ำต่อนำที (ppm)  
๔) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB  
๕) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 ได ้ 
๖) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 
1,200 dpi 
๗) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
๘) สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได ้
๙) สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ  99 ส ำเนำ  
๑๐) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
๑๑) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
๑๒) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
๑๓) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
๑๔) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ และ
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่นๆ 

      

/แผนงำนเคหะ… 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,045,645 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 764,800 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 764,800 บำท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 754,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุง 
เงินเดือนประจ ำปีของพนักงำนส่วนต ำบล ในกองช่ำงฯ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (นักบริหำรงำนช่ำง) 
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น  ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ
ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  

      

   
เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมกฎหมำย/

เงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลในกองช่ำงฯ 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 197,545 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 50,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น 
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ และเพ่ือ
จ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง
(โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่กฎหมำยก ำหนด 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

ในกองช่ำงฯ 
      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล/ผู้มีสิทธิตำมระเบียบฯ 
      

   
ค่ำใช้สอย รวม 97,545 บำท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 37,545 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
และค่ำติดตั งไฟฟ้ำสำธำรณะ ค่ำจัดท ำแผนพับ จัดท ำป้ำย
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกคู คลอง ต่ำงๆ ค่ำก ำจัดวัชพืช
ในคลองหรือบริเวณคลอง ค่ำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 
เช่น ถนน รำง ท่อ ไฟฟ้ำ ที่ไม่ได้ตั งงบประมำณไว้ ฯลฯ 

      

/รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง… 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำช-
อำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลในกองช่ำงฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น หอกระจำยข่ำว ซ่อมไฟฟ้ำ 
หลอดไฟต่ำงๆ ถนน ฯลฯ 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 50,000 บำท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ  

แฟ้ม ปำกกำ ยำงลบ เครื่องเขียน ฯลฯ 
      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และเป็นค่ำจัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือน ำไป 
สร้ำงบ้ำน หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนให้ประชำชนผู้ด้อย 
โอกำส ผู้ยำกไร้ และผู้ยำกจน เช่น หิน ดิน ทรำย ท่อ ปูน 
กระเบื อง สังกะสี ตะปู ไม้ต่ำงๆ ยำงมะตอยส ำเร็จรูป สี 
แปรงทำสี ท่อพีวีซี ข้องอ สำมทำง ข้อต่อตรง กำว ฯลฯ 

      

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและ

ก ำจัดศัตรูพืช แมลง สัตว์ วัสดุ และอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่นหมึก
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ
สำยเคเบิล ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 83,300 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 83,300 บำท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง       

    
เครื่องเจำะถนนคอนกรีต จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องเจำะถนนคอนกรีตไฟฟ้ำ    

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี   
1) ควำมสำมำรถในกำรเจำะ 1" - 8" 

      

/2) ควำมลึก… 
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  2) ควำมลึกในกำรเจำะ 520 มม. 
3) ก ำลังมอเตอร์ 2400 วัตต์ 
4) ควำมเร็วรอบ 750 รอบต่อนำท ี
5) กระแสไฟ 220 V/50 HZ 
6) ขนำด 21x 41 x85 ซม. 
7) น  ำหนัก 23.8 ก.ก. 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 23,300 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 3 กิโลวัตต์
เป็นเครื่องยนต์เบนซินรำยละเอียดประกอบเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ ดังนี   
1) แผงสวิทช์ 1 อัน 
2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
4) หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขั ว 1 ชุด 
5) สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
6) คัตเอำต์ 1 อัน\ 
7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป 
1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตช์ ส ำหรับ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์ขึ นไป 
2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ 
220 โวลต์ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์ ส ำหรับเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์ขึ นไป 
3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ โดยมีอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนี  ไม่เกิน+5 ,-5 % ส ำหรับเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์ 
4) เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งก ำลังขับโดยตรง 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ 
ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ หรือค่ำ 
ซ่อมกลำง ครุภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น หอกระจำยข่ำว ซ่อมไฟฟ้ำ
หลอดไฟต่ำงๆ ถนน รถยนต์ รถตู้ รถกระเช้ำฯ รถบรรทุก
น  ำ ถนน รำง ท่อ ระบำยน  ำ ฯลฯ 

      

 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 100,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 60,000 บำท 

/รำยจ่ำยเพื่อ... 
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รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
และค่ำติดตั งไฟฟ้ำสำธำรณะ ค่ำจัดท ำแผ่นพับ จัดท ำป้ำย
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกคู คลอง ต่ำงๆ ค่ำก ำจัดวัชพืช
ในคลองหรือบริเวณคลอง ค่ำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 
เช่น ถนน รำง ท่อ ไฟฟ้ำ ที่ไม่ได้ตั งงบประมำณไว้ ฯลฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือ    

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น หอกระจำยข่ำว      
ซ่อมไฟฟ้ำ หลอดไฟต่ำงๆ ถนน ท่อ รำงระบำยน  ำ ฯลฯ 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 30,000 บำท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้ำ    

โคมไฟฟ้ำ สวิทช์ไฟฟ้ำ ส ำหรับไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ 
      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับไฟฟ้ำสำธำรณะในต ำบล 

และสถำนที่ที่ เป็นสมบัติที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

      

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 184,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 184,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 184,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพบประชำชนเพ่ือรับฟัง
ปัญหำและร่วมกันวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพบประชำชนเพ่ือรับฟังปัญหำและร่วมกัน
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆเกี่ยวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
2. โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน
ในเขตพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงกำรปลูก

ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน ในเขตพื นที ่
      

/องค์กรปกครอง… 
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆเกี่ยวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ    

   

    
3. โครงกำร big cleaning day จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรด ำ เนินงำนโครงกำร 
big cleaning day เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
เกี่ยวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ      

      

    
๔. โครงกำรชุมชนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรชุมชนสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร     
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๕. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพแก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
แก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ  เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์    
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำของสมนำคุณในกำรศึกษำ ดูงำน ค่ำที่พัก 
ค่ำพำหนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๖. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 
เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนฯลฯ 

      

    
๗. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมบูรณำกำรแผน
ชุมชนระดับต ำบล 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบล 
เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทน วิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
ฯลฯ 

      

/๘. โครงกำรส่งเสริม… 
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๘. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม
สถำบันครอบครัว เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำของสมนำคุณในกำรศึกษำ ดูงำน ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ
และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

    
๙. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับเคลื่อนที่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับเคลื่อนที่ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 30,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 30,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  
ที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 225,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 225,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 225,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติธรรมเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
2. โครงกำรสืบสำนกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

 
 

/3) โครงกำรพำน้อง… 
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3. โครงกำรพำน้องท่องธรรมะ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
4. โครงกำรอบรมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมโตไปไม่โกง” 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
5. โครงกำรส่งเสริมประเพณีกำรท่องเที่ยวไทยทรงด ำต ำบล
หนองพลับ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
6. โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว 

      

    
7. โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวฯลฯ 

      

    
8. โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนสรงน  ำพระ รดน  ำขอพร
ผู้สูงอำยุ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว 

      

    
๙. โครงกำรศึกษำวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำศักยภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต ำบลหนองพลับ 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำศักยภำพชีวิตผู้สูงอำยุต ำบล
หนองพลับ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็น    
ในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

 
งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวม 15,000 บำท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 

/เงินอุดหนุน… 
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เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำนพระนครคีรี-เมืองเพชร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
เมืองเพชรบุรี อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนพระนครคีรี-เมืองเพชร
ครั งที่ 34 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
บูรพมหำกษัตรำธิรำช ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งเสริม
และธ ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม กำรประชำสัมพันธ์ 
กำรท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เพ่ือเป็นประตูต่อยอดไปใน
ระดับ ASEAN และส่งเสริมอำชีพของคนในชุมชน ฯลฯ  

      

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม 3,143,000 บำท 

  
งบลงทุน รวม 3,143,000 บำท 

   
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 3,143,000 บำท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
ค่ำ K งำนก่อสร้ำง จ ำนวน 116,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ K ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในสัญญำ
แบบปรับรำคำได้  (ค่ำ  K) ก ำหนดไว้ ในอัตรำไม่ เกิน      
ร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  

      

    
โครงกำรปรับปรุงซ่อมสร้ำงถนนสำยดอนขวำง หมู่ที่ 7    
(ช่วงแยกทำงเข้ำซุ้มประตูวัดถึงหน้ำวัดธรรมรังษี) 

จ ำนวน 2,917,000 บำท 

      

  เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมสร้ำงถนนสำยดอนขวำง หมู่ที่ 7 
ช่วงแยกทำงเข้ำซุ้มประตูวัดถึงหน้ำวัดธรรมรังษี โดยวิธี
ปรับปรุงซ่อมสร้ำงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี  
ช่วงที่ 1 ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 345 เมตร หนำ 
0.15 เมตร พื นที่เทคอนกรีตประมำณ 1,725 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงลูกรังกว้ำง 0.50 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 111 เมตร หนำ 
0.15 เมตร พื นที่เทคอนกรีตประมำณ 666 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงลูกรังกว้ำง 0.50 เมตร  
ช่วงที่ 1 กม 0+037 ถึง 0+077 ก ำแพงกันดินฐำน
กว้ำง 1.00 เมตร สูง1.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ควำมยำว 40 เมตร 
ช่วงที่ 2 กม 0+193 ถึง 0+347 ก ำแพงกันดินฐำน
กว้ำง 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ควำมยำว 154 เมตร 

      

/ค่ำบ ำรุงรักษำ… 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำงซึ่งมิใช่เป็น

กำรซ่อมแซมตำมปกติ เช่น ค่ำปรับปรุงระบบ ระบำยน  ำ 
ถนน ท่อ และสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

      

    
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอก เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง
อัตรำร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  

      

แผนงำนกำรเกษตร 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 65,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 65,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 65,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรปลอดภัย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำตอบแทนค่ำวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำเหมำรถ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ที่จ ำเป็น  
ที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
๒. โครงกำรปลูกผักริมรั ว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำตอบแทนค่ำวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร 
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัด
โครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

    
๓. โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตแตงโม   
ต ำบลหนองพลับ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำตอบแทนค่ำวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำเหมำรถ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ที่จ ำเป็น 
ที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 

      

 
 

/โครงกำรอนุรักษ์… 
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๔. โครงกำรอนุรักษ์กำรปลูกหญ้ำแฝก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำตอบแทนค่ำวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัด
โครงกำรดังกล่ำว ฯลฯ 
 

      

แผนงำนงบกลำง 

 
งบกลำง รวม 4,968,827 บำท 

  
งบกลำง รวม 4,968,827 บำท 

   
งบกลำง รวม 4,968,827 บำท 

   
เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 4,000,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับที่มีสิทธิ์และ
คุณสมบัติ ครบถ้ วนตำมหลัก เกณฑ์  ตำมระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน      
เบี ยยังชีพผู้สู งอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(ประมำณกำรจำกข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพ่ือจัดกำร
เบี ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมำณ
กำรเพ่ิมเติม) 
 

      

   
เบี ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 748,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี ยยังชีพคนพิกำรและทุพพลภำพ
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  ที่มีสิทธิ์  
และคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี ยควำมพิกำร
ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ประมำณกำร
ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเบี ยยังชีพ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมำณกำร
เพ่ิมเติม) ตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ 
  

      

 
 
 
 
 

/ส ำรองจ่ำย… 
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เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและ    
ได้ท ำกำรวินิจฉัยแล้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย     
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ประมำณกำรจำก
ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเบี ยยังชีพ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประมำณกำรเพ่ิมเติม)  
 

      

   
ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 100,000 บำท 

   

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทำสำธำรณภัยหรือ 
ภัยพิบัต ิได้แก่ อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภำวะฝน
แล้ง ฝนทิ งช่วง ภัยจำกลูกเห็บ ภัยอันเกิดจำก ไฟป่ำ ภัยที่
เกิดจำกโรคหรือกำรระบำดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด
อำกำศหนำวจัดผิดปกติ ภัยสงครำม และภัยอันเนื่องมำจำก
กำรกระท ำของผู้ก่อกำรร้ำย กองก ำลังจำกนอกประเทศ 
ตลอดจนภัยอ่ืนๆ ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชำติ หรือมีบุคคล
หรือสัตว์ท ำให้เกิดขึ น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย 
ของประชำชน หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน
ของประชำชน หรือสำธำรณภัยที่เกิดขึ นโดยปัจจุบันทันด่วน
หรือเป็นที่คำดหมำยว่ำจะเกิดขึ นในเวลำอันใกล้ และจ ำเป็น 
ต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน หรือ ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนกำรเกษตร รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติด้ำนกำรปศุสัตว์และด้ำนกำรประมงด้วย  กำรให้ 
ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคมสงเครำะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั น 
เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั นสำมำรถช่วยตนเองได้ เช่น 
กำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรซึ่ง
หัวหน้ำครอบครัวเสียชีวิต พิกำร หรือบำดเจ็บจำกภัยพิบัติ
กำรขนย้ำยครอบครัว และกำรส่งเสริมอำชีพระยะสั นแก่
ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำและกำรส่งต่อให้แก่หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบ อันเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือให้กำรด ำรงชีวิตเข้ำสู่
สภำวะปกติโดยเร็ว กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรแพทย์
และกำรสำธำรณสุข กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติด้ำน กำยและจิต ซึ่งประกอบด้วยกำรรักษำพยำบำล 
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  กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ และกำรสำธำรณสุขที่จ ำเป็น เพ่ือให้กำร
ด ำรงชีวิตเข้ำสู่สภำวะปกติโดยเร็ว ฯลฯ 
 

   

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองพลับ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือใช้จ่ำยในกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบล

หนองพลับ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 1,700 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี อัตรำ

ร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงโดยประมำณทั งปี 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  1) เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพื นที ่
เพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ระดับต ำบล (ตำมรำยหัวประชำกรX45) = 2,500X45 
= 112,500 บำท โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมทบ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับ
จำกกองทุนฯ) จ ำนวน 45,000 บำท 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 39,127 บำท 

      

  เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญเพ่ือช่วยเหลือ
แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยค ำนวณตั งจ่ำย   
ในอัตรำร้อยละ  1 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที่ มท 0318/ว  1928 ลงวันที่ 25 สิงหำคม  2543 
โดยค ำนวณจำกประมำณกำรรำยรับ ทุกประเภทตำม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนไม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณรวมทั งเงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ที่ค้ำงส่งหรือส่งขำด ให้ตั งงบประมำณให้ครบถ้วน
ทุกรำยกำร ฯลฯ 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
นำยชริน สังข์เสน่ห์ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 6 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 

 กำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
วำระท่ีหนึ่ง ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้ทรำบหลักกำรของ
ร่ำงข้อบัญญัติ เหตุผลที่เสนอข้อบัญญัติ และสถำนกำรณ์คลัง มีสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ 
  
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ กระผม นำยชริน สังข์เสน่ห์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 ขอเสนอญัตติขอให้มีกำรลงมติ 
โดยมีผู้รับรอง ดังนี  1) นำยสน  ตำลอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ หมู่ที่ 2 และ 2) นำยชื น  ให้นุช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ หมู่ที่ 7 
 
ตำมที่ นำยชริน สังข์เสน่ห์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 6     
ขอเสนอญัตติขอให้มีกำรลงมติ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำยขอให้เลขำนุกำรสภำฯ 
นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว  ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติว่ำจะรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 256๓ หรือไม่  
 
ที่ประชุมลงมต ิเมื่อเวลำ 11.30 น. มีมตริับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ    
อย่ำงเป็นเอกฉนัท ์จ ำนวน ๑๑ เสียง  
 
เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับแล้ว ต่อไปขอเชิญเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
ร่ำงข้อบัญญัติ และขอให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนดูระเบียบกระทรวงมหำดไทย        
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2554 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 

 
 
 

/นำงเฉลิมขวัญ... 
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นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ 
แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้  

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้     
เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำ
วำระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้
ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  

ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั น 

ข้อ 49 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้อง
ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย 

ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ  

กำรเสนอค ำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี  
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง กรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว    

ผู้แปรญัตติ อำจเสนอค ำแปรญัตติด้วยวำจำได้ 
ข้อ 59 กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำรขอลด

รำยจ่ำยหรือกำรขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอ ญัตติค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือ
ต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมข้อ 
45 วรรคสำม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
 
ในวำระนี เป็นกำรพิจำรณำรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และจะด ำเนินกำร
ประชุมพิจำรณำในวำระที่ 2 ขั นแปรญัตติ ซึ่งในขั นตอนต่อไปสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับจะต้องแต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยก ำหนดรับค ำแปรญัตติ
ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง  
 
ที่ประชุมรับทรำบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี ๓.๒ ... 
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- ๔๘ - 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยชริน สังข์เสน่ห์ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 6 
 
 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ กำรก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรญัตติ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ วรรคสอง ญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่สอง  
ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภำท้องถิ่น
มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั น และข้อ 49 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
ที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ 
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ
โดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย ดังนั น ขอให้สภำแห่งนี ร่วมกันก ำหนดระยะเวลำ
รับค ำแปรญัตติ 
 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ กระผม นำยชริน สังข์เสน่ห์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 ขอเสนอให้มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำรับค ำแปรญัตติ มีก ำหนด 3 วัน ก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรญัตติ                
ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง ในวันที่ ๑๗ สิงหำคม 256๒ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหำคม 256๒ 
ตั งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง รวมระยะเวลำ 24 ชั่วโมง 
โดยมี ผู้รับรอง ดังนี  ๑) นำยชื น  ให้นุช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 7 
และ ๒) นำยประธำน  เรืองทอง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 6 
 
ตำมที่ นำยชริน สังข์เสน่ห์ เสนอให้มีก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรญัตติ มีก ำหนด 3 วัน 
ก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรญัตติไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง ในวันที่ ๑๗ สิงหำคม 256๒ 
ถึงวันที่ ๑๙ สิงหำคม 256๒  ตั งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. วันละ   
8 ชั่วโมง รวมระยะเวลำ 24 ชั่วโมง มีสมำชิกสภำท่ำนอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่
มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้นับองค์ประชุมแล้ว  ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปร
ญัตติ 
 
ที่ประชุมมีมติให้มีระยะเวลำรับรับค ำแปรญัตติ มีก ำหนด 3 วัน ก ำหนดระยะเวลำ
รับค ำแปรญัตติไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง ในวันที่ ๑๗ สิงหำคม 256๒ ถึงวันที่      
๑๙ สิงหำคม 256๒  ตั งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง 
รวมระยะเวลำ 24 ชั่วโมง อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 

/ระเบียบวำระท่ี ๓.๓ ... 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
นำยชริน สังข์เสน่ห์ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 6 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติและคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 107 วรรคสอง ก ำหนดให้น ำวิธีกำร
เลือกตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั น กำรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จึงต้องด ำเนินกำรเสนอช่ือบุคคลที่เหมำะสมให้สภำท้องถิ่นเลือกเป็นกรรมกำร
แปรญัตติที่ละคนจนครบตำมจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ และข้อ ๑๐๓ 
ประกอบกับข้อ ๑๐๕ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ มีจ ำนวน    
ไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ กระผม นำยชริน สังข์เสน่ห์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ จ ำนวน ๓ คน โดยมี ผู้รับรอง ดังนี  ๑) นำยชื น  ให้นุช 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 7 และ ๒) นำยประธำน  เรืองทอง 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 6 
 
ตำมที่ นำยชริน สังข์เสน่ห์ เสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติฯ 
จ ำนวน ๓ คน มีสมำชิกสภำท่ำนอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ 
นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในที่ประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ  
 
ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ จ ำนวน ๓ คน อย่ำงเป็น
เอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
ในล ำดับถัดไปขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เสนอชื่อบุคคล
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ จ ำนวน 3 คน โดยกำรเสนอช่ือบุคคลที่
เหมำะสมให้สภำท้องถิ่นเลือกเป็นกรรมกำรแปรญัตติที่ละคนจนครบตำมจ ำนวน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
 

/นำยสมพงษ.์.. 
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นำยสมพงษ์  เอ่ียมอำษำ 
รองประธำนสภำ 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำงหวำนใจ  เหล็กคม 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 3 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 

 กระผม นำยสมพงษ์  เอ่ียมอำษำ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ขอเสนอ นำยสน  ตำลอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 2 
เป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง ดังนี  1) นำยธีรพงศ์  ทองใบ สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 1 และ 2) นำงถนอม  ตอนสุข สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 4 
 
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดจะเสนอชื่อชื่อบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม ่ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม
เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
ที่ประชุมมีมติให้ นำยสน  ตำลอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
หมู่ที่ 2 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้มีมติคัดเลือกกรรมกำรแปรญัตติ 
คนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในล ำดับถัดไปขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๒  
 
ดิฉัน นำงหวำนใจ  เหล็กคม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 3 
ขอเสนอ นำยธีรพงศ์  ทองใบ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ    
หมู่ที่ 1 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 โดยมีผู้รับรอง ดังนี  1) นำยชื น ให้นุช 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 7 และ 2) นำยสมพงษ์  เอ่ียมอำษำ 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 5 
 
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดจะเสนอชื่อชื่อบุคคล    
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ     
นับองค์ประชุมเพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
ที่ประชุมมีมติให้ นำยธีรพงศ์  ทองใบ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
หมู่ที่ 1 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 

/นำยพงศ์พันธ์... 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำยฉลวย  อุ่นอิน 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 7 
 
 
 
 

นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

 ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้มีมติคัดเลือกกรรมกำรแปรญัตติ 
คนที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในล ำดับถัดไปขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓  
 
กระผม นำยชื น  ให้นุช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 7   
ขอเสนอ นำยสมพงษ์  เอี่ยมอำสำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ    
หมู่ที่ 5 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 โดยมีผู้รับรอง ดังนี  1) นำงเฉลำ  ค  ำประเสริฐ 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 3 และ 2) นำยประธำน  เรืองทอง 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 
 

มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดจะเสนอชื่อชื่อบุคคล    
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ     
นับองค์ประชุมเพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
ที่ประชุมมีมติให้ นำยสมพงษ์  เอ่ียมอำสำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ หมู่ที่ 5 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3  จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
ตำมที่สภำฯแห่งนี  ได้รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับแล้ว ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติ
รับหลักกำรแล้ว ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ
พิจำรณำตำมที่ประชุมสภำท้องถิ่นได้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนด 
ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติ  
ก็ให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ ทั งนี  ขอแจ้งก ำหนดนัดประชุม  
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
(ครั งที่ ๒) วันที่ ๒๙ เดือนสิงหำคม พ.ศ. 256๒ ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    
พ.ศ. 256๓ ในวำระท่ี ๒ แปรญัตติ และวำระท่ี ๓ ลงมติตรำเป็นข้อบัญญัต ิต่อไป 
 
ที่ประชุมรับทรำบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี ๔... 
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ระเบียบวำระท่ี ๔ 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
 
นำยนที  เพ็งพิณ 
นำยก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ชี แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำวให้สมำชิกสภำทุกท่ำนได้รับทรำบ 
 
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร เนื่องจำก
งบประมำณเดิมไม่ได้ตั งไว้ จึงจ ำเป็นต้องโอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 รำยละเอียด
ตำมท่ีได้มอบให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนแล้ว ดังนี  

กองช่ำง 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงกำรที่ ๑ 
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๓ รายละเอียด 
ก่อสร้างรางรูปตัว U ปากรางภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก  ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๑๗๔ เมตร งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม 
๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนลด 
๑. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบด ำเนินงำน 

หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณอนุมัติ ๓0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 
๓,๘๕๐ บำท โอนลด ๓,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๘๕๐ บำท 

๒. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน  ๆค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร งบประมำณอนุมัติ ๑๐0,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๓๖,๑๘๐ บำท โอนลด ๓๖,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๑๘๐ บำท 

๓. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย์ งบประมำณอนุมัติ ๑0,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๕,๐๐๐ บำท โอนลด ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ     
๐ บำท 

๔. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมำณอนุมัติ 
๑0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

/๕) แผนงำนเคหะ... 
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  ๕. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณอนุมัติ ๕0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๖. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร งบประมำณ
อนุมัติ ๑0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๗. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร งบประมำณอนุมัติ ๒0,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๕,๘๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๕,๘๐๐ บำท 

๘. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร งบประมำณอนุมัติ ๕0,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๕,๙๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๕,๙๐๐ บำท 

๙) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน  ๆงบประมำณอนุมัต ิ๕0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๓,๔๘๐ บำท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๓,๔๘๐ บำท 

๑๐. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้ำง งบประมำณอนุมัติ ๑0,000 บำท งบประมำณ
ก่อนโอน ๑0,000 บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๑๑. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำวัสดุ ประเภทวัสดุกำรเกษตร งบประมำณอนุมัติ ๑0,000 บำท งบประมำณ
ก่อนโอน ๑0,000 บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๑๒. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมำณอนุมัติ  
๒0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน ๒0,000 บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๑๓. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร งบประมำณอนุมัติ ๕0,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๕0,000 บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๓๐,๐๐๐ บำท 

๑๔. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม งบประมำณอนุมัต ิ๖0,000 บำท งบประมำณ
ก่อนโอน ๖0,000 บำท โอนลด ๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บำท 

 
/๑๕) แผนงำนเคหะ... 
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  ๑๕. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ งบประมำณอนุมัติ ๖0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 
๔๗,๖๗๕ บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๒๗,๖๗๕ บำท 

๑๖. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 1) โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพบประชำชนเพื่อรับฟังปัญหำและร่วมกันวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น งบประมำณ
อนุมัติ ๑0,000 บำท งบประมำณก่อนโอน ๙,๕๗๒ บำท โอนลด ๙,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๕๗๒ บำท 

๑๗. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 10) โครงกำรส่งเสริมสถำบัน
ครอบครัว งบประมำณอนุมัติ ๑๓,๗๓๒ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๓,๗๓๒ บำท 
โอนลด ๑๓,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๗๓๒ บำท 

๑๘. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 2) โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พื นที่สีเขียวลดภำวะโลกร้อนในเขตพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมำณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๗,๑๖๒ บำท โอนลด ๗,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๑๖๒ บำท 

๑๙. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 5) โครงกำรชุมชนสีขำวปลอด 
ยำเสพติดและอบำยมุข งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน 
๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๐. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 6) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพ
แก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ งบประมำณอนุมัติ ๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน 
๒๘,๐๙๗ บำท โอนลด ๒๘,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๙๗ บำท 

๒๑. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 7) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว งบประมำณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๐ บำท 

 
/๒๒) แผนงำนกำร… 
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  ๒๒. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 1) โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอลเพ่ือเด็กและเยำวชน
ต้ำนยำเสพติดต ำบลหนองพลับ งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ 
ก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๓. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 2) โครงกำรเด็กและเยำวชนแข่งสะบ้ำเพ่ืออนุรักษ์
ภูมิปัญญำท้องถิ่น งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๔. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  ๆ2) โครงกำรสืบสำนกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด 
๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๕. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร   
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 3) โครงกำรพำน้องท่องธรรมะ งบประมำณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๖. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 4) โครงกำรอบรมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้ 
เด็กและเยำวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมโตไปไม่โกง” งบประมำณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๗. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 1) โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติธรรมเพ่ือถวำยเป็น
พระรำชกุศล งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ก่อนโอน ๑๕,๖๙๗ บำท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๕,๖๙๗ บำท 

๒๘. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร   
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 7) โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น งบประมำณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ก่อนโอน ๕,๒๒๒ บำท 
โอนลด ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๒๒๒ บำท 

 
/๒๙) แผนงำนกำร... 
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  ๒๙. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 8) โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนสรงน  ำพระ 
รดน  ำขอพรผู้สูงอำยุ งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ก่อนโอน 
๑๑,๙๑๖ บำท โอนลด ๔,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๗,๙๑๖ บำท 

 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงกำรที่ ๒ 
๑. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำน งบลงทุน 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบคลองชลประทำน(ฝั่งทิศตะวันตก) บ้ำนเหนือ 
หมู่ที่ 5 รำยละเอียด ขนำดกว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
พื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ตำรำงเมตร งบประมำณอนุมัติ ๐ บำท งบประมำณ
ก่อนโอน ๐ บำท โอนเพิ่ม ๔๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

โอนลด 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร งบรำยจ่ำยอื่น 

หมวดรำยจ่ำยอ่ืน ประเภทรำยจ่ำยอ่ืน ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนำระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้ำงพัฒนำระบบต่ำงๆ งบประมำณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน 
๕,๐๐๐ บำท โอนลด ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน 
ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๐ บำท 

๓. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
2) โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมำณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๕,๐๐๐ บำท โอนลด ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๔. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
3) โครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและออกจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่  งบประมำณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๔,๕๗๒ บำท โอนลด ๔,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๕๗๒ บำท 

 
 
 
 
 

/๕. แผนงำน… 
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  ๕. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด 
๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๖. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร งบประมำณอนุมัติ 
๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๗. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร   
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 2) โครงกำรจัดตั งจุดให้บริกำรประชำชนใน
เทศกำลวันขึ นปีใหม่ เทศกำลวันสงกรำนต์ และเทศกำลต่ำงๆ งบประมำณอนุมัติ 
๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๒๔,๐๔๔ บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๔,๐๔๔ บำท 

๘. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 3) โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภำพของเจ้ำหน้ำที่ 
อปพร. งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๙. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม งบประมำณอนุมัติ 
๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๑๐. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกำย งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
๐ บำท 

๑๑. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง งบประมำณอนุมัติ 
๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๖,๘๐๐.๗๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๖,๘๐๐.๗๐ บำท 

๑๒. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

/๑๓. แผนงำน... 
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  ๑๓. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร งบประมำณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๑๔. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๐ บำท 

๑๕. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๐ บำท 

๑๖. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๒,๔๔๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๒,๔๔๐ บำท 

๑๗. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๐ บำท 

๑๘. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร งบประมำณอนุมัติ 
๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๑๙. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 5) โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด 
๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๐. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ 7) โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี งบประมำณอนุมัติ 
๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

 
/๒๑. แผนงำน... 

 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 3/2562 

- ๕๙ - 
 

  ๒๑. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ประเภทค่ำไฟฟ้ำ งบประมำณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๐ บำท 

๒๒. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ประเภทค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล งบประมำณอนุมัติ 
๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๓. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท 
โอนลด ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๔. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 1) โครงกำร อสม.สัมพันธ์พัฒนำศักยภำพด้ำนสุขภำพต ำบล
หนองพลับ งบประมำณอนุมัต ิ๖๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๒๗,๓๗๒ บำท 
โอนลด ๒๗,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๓๗๒ บำท 

๒๕. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 2) โครงกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย งบประมำณอนุมัติ 
๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๒๖,๙๙๗ บำท โอนลด ๒๖,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๙๙๗ บำท 

๒๖. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 3) โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ งบประมำณอนุมัติ 
๗๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

๒๗. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น  
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร   
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 5) โครงกำรให้ควำมรู้และกำรป้องกันเรื่อง
โรคติดต่อต่ำงๆ งบประมำณอนุมัต ิ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๗,๓๗๒ บำท 
โอนลด ๑๗,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๓๗๒ บำท 

๒๘. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 6) โครงกำรห่วงใยสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น 
งบประมำณอนุมัติ ๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๓๓,๓๒๒ บำท โอนลด 
๓๓,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๓๒๒ บำท 
 

/๒๙. แผนงำน… 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 3/2562 

- ๖๐ - 
 

  ๒๙. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 7) โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
งบประมำณอนุมัติ ๑๓,๔๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๓,๔๐๐ บำท โอนลด 
๑๓,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๔๐๐ บำท 

 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงกำรที่ ๓ 
๑. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำน งบลงทุน 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำง
ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 รำยละเอียด ศำลำอเนกประสงค์ ชั นเดียว กว้ำง ๙.๐๐ เมตร 
ยำว ๑๒ เมตร บริเวณที่สำธำรณประโยชน์ บ้ำนใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต ำบลหนองพลับ 
อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบประมำณอนุมัติ ๐ บำท งบประมำณก่อนโอน 
๐ บำท โอนเพิ่ม ๕๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๕๔๐,๐๐๐ บำท 

โอนลด 
๑. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำน งบลงทุน 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 1) โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยเลียบคลองชลประทำน บ้ำนสมอดำน หมู่ที่ ๑ 
งบประมำณอนุมัติ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๗๒๐,๐๐๐ บำท   
โอนลด ๕๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๑๘๐,๐๐๐ บำท 

 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงกำรที่ ๔ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำน งบลงทุน 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนบ้ำนดอนยี่กรอกหมู่ที่ 6 (บ้ำนนำงประชุม 
สังข์เสน่ห ์ถึง บ้ำนนำยสมหวัง  เรืองสิน) รำยละเอียด ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล.
รูปตัว U ปำกรำงภำยในกว้ำง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ – ๐.๖๐ เมตร ยำว ๑๓๓ เมตร 
งบประมำณอนุมัต ิ๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๐ บำท โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บำท 

โอนลด 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน 

ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมำณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๓๘,๒๕๐ บำท โอนลด 
๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๘,๒๕๐ บำท 

๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน 
ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร งบประมำณอนุมัต ิ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ
ก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๐ บำท 

/๓. แผนงำน... 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

 

 ๓. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
2) ค่ำด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่น/สมำชิกสภำท้องถิ่น งบประมำณอนุมัติ 
๓๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๕๑,๗๐๐ บำท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือ ๕๑,๗๐๐ บำท 

๔. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทค่ำบ ำรุง รักษำและซ่อมแซม งบประมำณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ
ก่อนโอน ๑๔๓,๕๔๙.๖๖ บำท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 
๔๓,๕๔๙.๖๖ บำท 

๕. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำน งบลงทุน 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 1) โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยเลียบคลองชลประทำน บ้ำนสมอดำน หมู่ที่ 1 
งบประมำณอนุมัติ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๘๐,๐๐๐ บำท    
โอนลด ๔๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๑๔๐,๐๐๐ บำท 

 
กองสวัสดิกำรสังคม 
โอนเพิ่ม 
๑. แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง งบกลำง หมวดงบกลำง ประเภทเบี ยยังชีพคน

พิกำร งบประมำณอนุมัติ ๖๒๓,๐๔๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๕๑,๘๔๐ บำท 
โอนเพิ่ม ๒,๕๖๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๕๔,๔๐๐ บำท 

โอนลด 
๑. แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง งบกลำง หมวดงบกลำง ประเภทเบี ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ งบประมำณอนุมัต ิ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๑๙,๐๐๐ บำท 
โอนลด ๒,๕๖๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๑๖,๔๔๐ บำท 

 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนได้รับทรำบรำยละเอียด   
กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับแล้ว ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนร่วมกันพิจำรณำ       
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมหรืออภิปรำยในประเด็นดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ     
นับองค์ประชุมเพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมรำยกำร
ดังกล่ำวได ้อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง  

/ระเบียบวำระท่ี ๕… 
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ระเบียบวำระท่ี ๕  
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 

 

 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใด จะเสนอญัตติอ่ืนๆหรือไม่ 
ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุมในครั งนี  และขอปิดกำร
ประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ  12.00 น. 

 
 
 
 (ลงชื่อ)       เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

 
 

 
(ลงชื่อ)          ฉลวย  อุ่นอิน  ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
 (ลงชื่อ)         สน  ตำลอ่อน กรรมกำรฯ 
              (นำยสน  ตำลอ่อน) 
 
 
 (ลงชื่อ)       หวำนใจ  เหล็กคม   กรรมกำรฯ 
            (นำงหวำนใจ  เหล็กคม) 
          
 
 
 
 
                                                                                      ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

                        พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม 
                     (นำยพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
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