
 
แบบร่างข้อบัญญัต ิ

 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ 
 

หลักการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ 

 
เหตุผล 

  เน่ืองจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรา ๔๖ บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป ๑๕,๒๘๕,๓๖๐ 
   แผนงานบริหารทั่วไป ๑๔,๙๙๕,๓๖๐ 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๙๐,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒๐,๔๑๒,๗๖๐ 
   แผนงานการศึกษา ๖,๑๙๔,๒๔๐ 
   แผนงานสาธารณสุข ๔๔๐,๐๐๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๖๐,๐๐๐ 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๑๒,๘๓๘,๕๒๐ 
   แผนงานการศึกษาสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ๕๘๐,๐๐๐ 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๐๐,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ ๑,๓๕๗,๕๐๐ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,๓๓๗,๕๐๐ 
   แผนงานเกษตร ๒๐,๐๐๐ 
   แผนงานการพาณิชย์ ๐ 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน ๑๕,๙๔๔,๓๘๐ 
   แผนงานงบกลาง ๑๕,๙๔๔,๓๘๐ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

------------------------------------- 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี   ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และนายอําเภอจอมบึง  
ได้ลงนามในข้อบัญญัติดังกล่าว ต้ังแต่วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แล้วน้ัน 
 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑  ข้อ ๓๙  จึงประกาศให้ทราบว่าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมบึง  ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 รายรบั 
 ๑  หมวดเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรและอบต. จัดเก็บเอง จํานวน     ๓๑,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
 ๒  หมวดเงินอุดหนุน     จํานวน     2๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
 รายจ่าย 
 ก ดา้นบริหารทั่วไป 
 ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม    14,๙๙๕,๓๖0    บาท 
 ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        ยอดรวม          ๒๙๐,00๐    บาท 
 ข ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 ๑ แผนงานการศึกษา     ยอดรวม       6,1๙๔,๒๔0     บาท 
    ๒ แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม          ๔๔0,000     บาท 
    ๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม          ๒๖0,000     บาท 
    ๔ แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม      ๑๒,๘๓๘,๕๒๐     บาท 
    ๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม          5๘0,000     บาท 
    ๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม          ๑00,000     บาท 
 ค ดา้นการเศรษฐกิจ 
    ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม       ๑,๓๓๗,๕๐๐     บาท 
    ๒ แผนงานการเกษตร     ยอดรวม           ๒0,000     บาท 
    ๓ แผนงานการพาณิชย์     ยอดรวม                 ๐         บาท 

ง ด้านการดาํเนินงานอ่ืนๆ  
    ๑ แผนงานงบกลาง     ยอดรวม     1๕,๙๔๔,๓๘๐    บาท   
 
   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น               จํานวน      ๕๓,000,000    บาท 
 
 
 



-๒- 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่       กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
      (นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ ๗๓๖๐๑ (สภา) /       ที่ทําการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                   
                                                                 ถนนราชบุรี – สวนผึ้ง  รบ  ๗๐๑๕๐  

 

                                  สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  
      

เรียน   นายอําเภอจอมบึง 
  

อ้างถึง  ๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ทีม่ท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบสรุปการต้ังงบประมาณตามหนังสือที่อ้างถึง ๒.   จํานวน  ๑  ชุด
๒. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑   จํานวน  ๓  เลม่ 
๓. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทก่อสร้าง    จํานวน  ๑  เลม่ 

  ๔. สําเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๖๐     จํานวน  ๑  ชุด 
๕. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   จํานวน  ๑  ชุด 
๖. สําเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  จํานวน  ๑  ชุด 

 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึงได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  
เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วน้ัน 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๗ ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๑. และ ๒.  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง จึงส่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ (จัดทําในรูปแบบ e-lAAS เต็มรูปแบบ) เพ่ือนําเสนอ
นายอําเภอจอมบึงพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมน้ี 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอลงนามอนุมัติ  
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                  (นายอภิชิต    ศรัทธาผล) 
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
งานกิจการสภา                  
โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐     

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง :  สร้างสภาพชุมชนเพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง 



ที่ รบ ๗๓๖๐๑/                                       ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                      
                                                                         ถนนราชบุรี – สวนผึ้ง   รบ   ๗๐๑๕๐  

 

                              สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
  

เรื่อง   ขอส่งสาํเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
        

เรียน   นายอําเภอจอมบึง 
 

อ้างถึง  หนังสืออําเภอจอมบึงที่ รบ ๐๐๒๓.๗/        ลงวันที่      สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑   จํานวน  ๑  เลม่ 
๒. สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง    จํานวน  ๑  ฉบับ 

         ๓. แผ่น CD สําเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลฯ   จํานวน  ๑  แผ่น 
 
  ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณา
ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังกล่าว มาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติฯ ต่อไป ทั้งน้ีให้ส่งสําเนาข้อบัญญัติฯ ให้อําเภอทราบต่อไป 
 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงานข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                  (นายชาญชัย   ใช่รุ่งเรือง) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
สํานักปลัด. 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                  
โทร.  ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐                                                                                                                                          
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง :  สร้างสภาพชุมชนเพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง 

 



ที่ รบ ๗๓๖๐๑/                                         ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                    
                                                                             ถนนราชบุรี – สวนผึ้ง   รบ   ๗๐๑๕๐  

 

                                 สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   ขอส่งสาํเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
      

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
 

อ้างถึง  หนังสืออําเภอจอมบึงที่ รบ ๐๐๒๓.๗/          ลงวันที่      สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑   จํานวน  ๑  เลม่ 
         ๒.  สําเนาประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง        จํานวน  ๑  ฉบับ 
          
  ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณา
ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ส่งสําเนาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังกล่าว มาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติฯ และให้ส่งสําเนาข้อบัญญัติฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไปน้ัน. 
 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงานข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
       

                (นายชาญชัย      ใช่รุ่งเรือง) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
 

สํานักปลัด. 
งานนโยบายและแผน                  
โทร.  ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐                         
 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง   :  สร้างสภาพชุมชนเพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง  



ที่ รบ ๗๓๖๐๑/                                         ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                    
                                                                           ถนนราชบุรี – สวนผึ้ง   รบ   ๗๐๑๕๐  

 

                                 สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   ขอส่งสาํเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
      

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 

อ้างถึง  หนังสืออําเภอจอมบึงที่ รบ ๐๐๒๓.๗/          ลงวันที่      สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑   จํานวน  ๑  เลม่ 
         ๒.  สําเนาประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง        จํานวน  ๑  ฉบับ 
          
  ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณา
ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ส่งสําเนาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังกล่าว มาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติฯ และให้ส่งสําเนาข้อบัญญัติฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไปน้ัน. 
 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงานข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
       

                (นายชาญชัย      ใช่รุ่งเรือง) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
 

สํานักปลัด. 
งานนโยบายและแผน                 
โทร.  ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐                         

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง   :  สร้างสภาพชุมชนเพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง 



ที่ รบ ๗๓๖๐๑/                                         ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                    
                                                                            ถนนราชบุรี – สวนผึ้ง   รบ   ๗๐๑๕๐  

 

                                 สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   ขอส่งสาํเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
      

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

อ้างถึง  หนังสืออําเภอจอมบึงที่ รบ ๐๐๒๓.๗/          ลงวันที่      สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑   จํานวน  ๑  เลม่ 
         ๒. สําเนาประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง        จํานวน  ๑  ฉบับ 
         ๓. แผ่น  CD สําเนาข้อบัญญัติฯ          จํานวน  ๑  แผ่น 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณา
ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ส่งสําเนาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังกล่าว มาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติฯ และให้ส่งสําเนาข้อบัญญัติฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไปน้ัน. 
 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงานข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
       

                (นายชาญชัย      ใช่รุ่งเรือง) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
สํานักปลัด. 
งานนโยบายและแผน                  
โทร.  ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐                         

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง   :  สร้างสภาพชุมชนเพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง 



ที่ รบ ๗๓๖๐๑/                                         ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                    
                                                                              ถนนราชบุรี – สวนผึง้   รบ   ๗๐๑๕๐  

 

                                               สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
      
เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง , กํานัน ,  ผูใ้หญ่บ้านตําบลจอมบึง ,   
         ผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน    
         ผู้ประกาศข่าวเสียงไร้สายประจําองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง และสถานีวิทยุชุมชน 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  เลม่ 
         ๒.  สําเนาประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง       จํานวน  ๑  ฉบับ 
          
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ได้ดําเนินการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีมติเห็นชอบให้
ตราข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปี  ๒๕๖๐  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ และนายอําเภอจอมบึงพิจารณาลงนาม
อนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึงได้อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๖๑  เรียบร้อยแล้ว 
  

  องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี จึงแจ้งให้ทราบและขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
       

                (นายชาญชัย      ใช่รุ่งเรือง) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
 

สํานักปลัด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                  
โทร.  ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐                         

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง  : สร้างสภาพชุมชนเพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง 



               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง   (สํานักปลัด) โทร. ๐ ๓๒๒๖ ๑๘๓๐ ต่อ ๑๒    

ที ่ ๗๓๖๐๑/            - วันที่        สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  เลม่ 
         ๒.  สําเนาประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง       จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้ดําเนินการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีมติเห็นชอบให้
ตราข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๖๐  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และนายอําเภอจอมบึงพิจารณาลงนาม
อนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึงได้อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงานข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                   (นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย) 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
ความเห็น………………………………………………………. 
 
      (นางสาวจุฑารัตน์     ใจแสง) 
      หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป  รักษาราชการแทน 
              หัวหน้าสํานักปลัด 
ความเห็น………………………………………………………. 
 
      (นายวิรัตน์     พ่ึงโพธ์ิทอง) 
         ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง 
        (นายชาญชัย     ใช่รุ่งเรือง) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
 



หนังสือที่  รบ ๗๓๖๐๑/                  ลงวันที่       สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐                                       
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายอภิชิต ศรัทธาผล ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๒    
๒ นายสัมพันธ์ ศรีพิทักษ ์ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๒    
๓ นายสมควร ทองเทือก ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๓   
๔ นายประภาส รอดเรืองชีพ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๓    
๕ นายสมพร หลิมบุญงาม ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๔    
๖ นายวิสุทธ์ิ กัลยาลอง ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๔   
๗ นายวิชิต เกิดแก้ว ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๕    
๘ นางรภัศสา จุมพล ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๕    
๙ นางธนวินทร์ กํานันดง ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๖    
๑๐ นางภาวนา เพ็ชรน้อย ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๖    
๑๑ นายพยุง ประจวบวัน ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๗    
๑๒ นางสาวสมจิตร์ จันทร ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๗    
๑๓ นายสําราญ จันทรวงค์ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๘    
๑๔ นายอภิสิทธ์ิ อาเทศ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๘    
๑๕ นางสาวปัญญา อ่วมใจบุญ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๙    
๑๖ นายสมประสงค์ จันทร์จรญู ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๙    
๑๗ นายสมยศ นวลนาง ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๐    
๑๘ นางสาวเรืองรอง สายสาคร ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๐   
๑๙ นายสุทัศน์ ใจอดทน ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๑    
๒๐ นางสุนทรี จันทนะโสตถิ์ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๑    
๒๑ นางโสภา แสงเทศ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๒    
๒๒ นายชูศักด์ิ ตีกะพ้ี ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๒   
๒๓ นายอนุศักด์ิ อินทรีย์ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๓    
๒๔ นางพรพรรณ สมพงษ์อินทร ์ ส.อบต.จอมบึง  หมูท่ี่  ๑๓    

 

 

 

 

 



หนังสือที่  รบ ๗๓๖๐๑/                  ลงวันที่       สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐                                         
เรื่อง  สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 
 
 



ที่ รบ ๗๓๖๐๑/                                          ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง                   
                                                                          ถนนราชบุรี – สวนผึ้ง   รบ   ๗๐๑๕๐  

 

                              สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
  

เรื่อง   ขอส่งการตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
        

เรียน   นายอําเภอจอมบึง 
 

อ้างถึง  หนังสือด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๒๓.๗/ว ๒๓๙    ลงวันที่   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานร่างข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน  ๑ ฉบับ 
 
  ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณา
ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังกล่าว มาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติฯ ต่อไป ทั้งน้ีให้ส่งสําเนาข้อบัญญัติฯ ให้อําเภอทราบต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                  (นายชาญชัย   ใช่รุ่งเรือง) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง 
 

สํานักปลัด. 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                  
โทร.  ๐-๓๒๒๖-๑๘๓๐                                    
                                                                                                       วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง :  สร้างสภาพชุมชน
เพ่ือชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นําเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 


