
     บันทึกขຌอความ 

สวนราชการ   องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง 
ทีไ รบ ๓๏๒์ํ/              -                                 ลงวันทีไ        สงิหาคม   ๎๑๒ํ 
รืไอง   การอนุมัติรางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๎๑๒ํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รียน   นายอําภอจอมบึง    

   ตຌนรืไอง 
   องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง อําภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ขอสงรางขຌอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๎๑๒ํ  ซึไงผานความหในชอบจากสภาองค์การบริหารสวนตําบลจอมบึงลຌว  
มาพืไอสนอนายอําภอจอมบึง  พิจารณาลงนามอนุมัติ  

  ขຌอทใจจริง 
มท. เดຌซักซຌอมนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ              

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (น.ดวนมาก ทีไ มท ์๔์๔.๎/ว ๎๕๔๕ ลงวันทีไ ๏ํ พฤษภาคม ๎๑๒์)                 
สรุปเดຌดังนีๅ (อกสาร ํ) 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป฿นรูปบบคอมพิวตอร์ของ อปท.(e-laas) 
  ดຌานรายรับ  ตัๅงยอดประมาณการรายรับ฿หຌตัๅงยอดงินรวมทัๅงป ดยประมาณการ฿หຌ฿กลຌคียงกับ
ปงบประมาณทีไผานมา ดยตัๅง฿หຌครบทุกหมวดรายรับ  
  ดຌานรายจาย  ฿หຌตัๅงจายจากงินรายเดຌละงินอุดหนุนทัไวเปพืไอดํานินการตามอํานาจหนຌาทีไ
ละภารกิจถายอน นวนยบายของรัฐบาล  คสช.ละกระทรวงมหาดเทย ดย฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไนปຓนนว
ทางการจัดทํางบประมาณ ละนຌนการบูรณาการ฿ชຌจายงบประมาณ฿หຌมีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์฿นระดับ
พืๅนทีไจังหวัด ผนพัฒนาจังหวัด ละผนชุมขนดยถือปฏิบัติตามระบียบ มท.วาดຌวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 
๎๑๐ํ ละทีไกຌเขพิไมติม                                         

การตัๅงงบประมาณ  ฿หຌครอบคลุมดຌานตางโ ดังนีๅ  
ํ. การกຌเขปัญหาความดือดรຌอน ละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๎. การตัๅงงบประมาณรายจายพืไอสงสริมละสนับสนุนการสรຌางความปรองดองละ 

สมานฉันท์ของคน฿นชาติ 
  ๏. การตัๅงงบประมาณรายจายพืไอการจัดกิจกรรมครงการฉลิมพระกียรติ ละสนับสนุน
ครงการอันนืไองมาจากพระราชดําริ 

๐. การตัๅงงบประมาณตามนยบายของรัฐบาล คสช. ละกระทรวงมหาดเทย 
   ๑. การตัๅงงบประมาณตามผนงาน/ครงการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
   ๒. การตัๅงงบประมาณรายจายพืไอพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง 
  ๓. การตัๅงงบประมาณพืไอปຓนคา฿ชຌจายดຌานบุคลากรทຌองถิไน 
   ๔. การตัๅงงบประมาณทีไปຓนภาระผูกพัน 
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  การกํากับดูล  ฿หຌ ผวจ. ละ นายอําภอ กํากับดูลการสนอรางงบประมาณรายจายของ
ทຌองถิไน ฿หຌปຓนเปตามระยะวลาทีไกําหนด ตามระบียบ มท. วาดຌวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. ๎๑๐ํ ขຌอ ๎๏
ประกอบขຌอ ๎๐ 
  การรายงาน  ฿หຌ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จัดสงสํานางบประมาณรายจายประจําปละ
งบประมาณรายจายพิไมติมทีไเดຌรับการอนุมัติ฿หຌประกาศ฿ชຌลຌว จํานวน ํ ชุด เปยังจังหวัด  ละอําภอภาย฿น
ระยะวลาเมกิน ํ๑ วัน หลังจากประกาศ฿ชຌลຌว       

   ระบียบ/กฎหมาย 
ํ. พระราชบญัญตัสิภาตําบลละองค์การบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๎๑๏๓ กຌเขพิไมติม 

ถึง( ฉบับทีไ ๒ ) พ.ศ. ๎๑๑๎ (อกสาร ๎) 
มาตรา ๔๓ “งบประมาณรายจายประจําปละงบประมาณรายจายพิไมติม ขององค์การบริหาร

สวนตําบล ฿หຌจัดทําปຓนขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนตําบล ละจะสนอเดຌกใตดยนายกองค์การบริหารสวน
ตําบลตามระบียบละวิธีการทีไกระทรวงมหาดเทยกําหนด 

ถຌา฿นระหวางปงบประมาณ฿ดรายจายซึไงกําหนดเวຌ฿นงบประมาณเมพอ฿ชຌจายประจําปนัๅน              
หรือมีความจําปຓนตຌองตัๅงรายจายขึๅน฿หมระหวางปงบประมาณ  ฿หຌจัดทําปຓนขຌอบัญญัติงบประมาณรายจาย
พิไมติม 

มืไอสภาองค์การบริหารสวนตําบลหในชอบดຌวยกับรางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือรางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติมลຌว  ฿หຌสนอนายอําภอพืไอขออนุมัติ  ละ฿หຌนายอําภอพิจารณา
฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับรางขຌอบัญญัติดังกลาว” 

ฯ ล ฯ 
๎. ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครอง                     

สวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐ํ  (อกสาร ๏) 
ขຌอ ๎๏  ฿หຌจຌาหนຌาทีไงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิคราะห์ ละกຌเขงบประมาณ 

฿นขัๅนตຌน ลຌว฿หຌสนอตอคณะผูຌบริหารทຌองถิไน มืไอคณะผูຌบริหารทຌองถิไน เดຌพิจารณาอนุมัติ฿หຌตัๅงงินงบประมาณ
ยอด฿ดปຓนงบประมาณประจําปลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไงบประมาณรวบรวม ละจดัทําปຓนรางงบประมาณรายจายสนอ
ตอคณะผูຌบริหารทຌองถิไนอีกครัๅงหนึไง พืไอผูຌบริหารทຌองถิไนเดຌนําสนอตอสภาทຌองถิไนภาย฿น ํ๑ สิงหาคม  
  ขຌอ  ๎๐  “฿นกรณีทีไคณะผูຌบริหารทຌองถิไนพิจารณาลຌวหในวา เมสามารถทีไจะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปสนอตอสภาทຌองถิไนเดຌทันภาย฿นระยะวลาทีไกําหนดเวຌ ฿หຌสนอขออนุมัติตอสภาทຌองถิไนลຌว
รายงาน฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองค์การบริหารสวนตําบลรายงานนายอําภอหรือปลัดอําภอ  ผูຌปຓน
หัวหนຌาประจํากิไงอําภอ 

 ขຌอ  ๎๑  “การพิจารณ า฿หຌ ความหใ นชอบ  รางงบประมาณรายจ ายของสภาทຌ องถิไ น                 
ละการพิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูຌมีอํานาจอนุมัติ  ฿หຌปຓนเปตามทีไกําหนดเวຌ฿นกฎหมาย
ระบียบ  ขຌอบังคับขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตละรูปบบ”      
  ๏. ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยขຌอบังคับการประชุมสภาทຌองถิไน พ .ศ. ๎๑๐๓  
(อกสาร ๐)  
  ขຌอ ๐๑ วรรคสาม กําหนดวา ญัตติรางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระ             
รวดดียวเมเดຌละ฿นการพิจารณาวาระทีไสอง เดຌกําหนดระยะวลาสนอคําปรญัตติเวຌเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมงนับ
ตสภาทຌองถิไนมีมติรบัหลักการหงรางขຌอบัญญัติงบประมาณนัๅน 
  ขຌอ ๐๓ ฿นการพิจารณาญัตติรางขຌอบัญญัติวาระทีไ ํ ฿หຌทีไประชุมสภาทຌองถิไนปรึกษาหารือ฿น
หลักการหงรางขຌอบัญญัติละลงมติวาจะรับหลักการหงรางขຌอบัญญัตินัๅนหรือเม ฯลฯ 
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  ขຌอ ๑ํ ฿นการพิจารณารางขຌอบัญญัติวาระทีไ ๎ ฿หຌปรึกษารียงตามลําดับขຌอฉพาะทีไมีการปร
ญัตติหรอืทีไคณะกรรมการปรญัตติกຌเขทานัๅน วຌนตทีไประชุมสภาทຌองถิไนจะเดຌลงมติปຓนอยางอืไนฯลฯ 
  ขຌอ ๑๏ การพิจารณารางขຌอบัญญัติ฿นวาระทีไ ๏ เมมีการอภิปราย วຌนตทีไประชุมสภาทຌองถิไน                 
จะเดຌลงมติ฿หຌมีการอภิปราย ถຌามีหตุอันควร 
  ฿นการพิจารณาวาระนีๅ ฿หຌทีไประชุมสภาทຌองถิไนลงมติวาจะ฿หຌตราปຓนขຌอบัญญัติหรือเม ฯลฯ 
  ขຌอ ๑๔ ญัตติรางขຌอบัญญัติงบประมาณ ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนยืไนตอสภาตามบบละวิธีการภาย฿น
ระยะวลาทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยวิธีการงบประมาณ   
   ขຌอพิจารณา/ขຌอสนอ 
   - เดຌตรวจสอบรางขຌอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  พ .ศ . ๎๑๒ํ                 
ขององค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง ละปรากฏวา 
  ํ. องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง ตัๅงประมาณการรายรับเวຌ  ๑๏,์์์,์์์ บาท  
(อกสาร ๑) 
  ๎. องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง ตัๅงประมาณรายจายประจําป ๎๑๒ํ เวຌ ๑๏,์์์,์์์ บาท 
(อกสาร ๒)  

๏. องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง  ตัๅงงบประมาณรายจาย ประจําป ๎๑๒ํ     
บบสมดุล คือ ตัๅงประมาณรายรับทากับประมาณการรายจาย 
  ๐. การจัดตัๅงงบประมาณรายจายประจําปขององค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง 
อําภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ปຓนเปตามรูปบบละการจํานกประภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปทีไกําหนดขึๅน฿หมตามหนังสือกรมการสงสริมการปกครองทຌองถิไน ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔์๔.๎/ว ํ๒๑๓ ลง
วันทีไ ํ๒ กรกฎาคม ๎๑๑๒ (อกสาร ๓) ละปຓนเปตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนมาก ทีไ มท ์๔์๔.๎/ว 
๎๑๑์ ลงวันทีไ ๎ํ มิถุนายน ๎๑๑๒ (อกสาร ๔)ละหนังสือกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ทีไ มท ์๔์๐.๏/
๐๏๔๎์ ลงวันทีไ ๎๎ พฤษภาคม ๎๑๐๕ ขຌอ ๏ (อกสาร ๕)   
  ๑. ตรวจสอบตามรายงานขององค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง  วาการตัๅงงบประมาณสนับสนุน
หรืออุดหนุนหนวยงาน หรือองค์กรอืไนโ ฿หຌถือปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.๎๑๑๕ (อกสาร ํํ) ดยตัๅงงบประมาณเมกินสัดสวนรຌอยละ ....... ของรายเดຌป
ทีไผานมา รายเดຌป ๎๑๒ํ  (เมรวมงินอุดหนุน)(............................. + ...................................)(อกสาร ํ๎)      
จํานวน ....................................... บาท  (รຌอยละ ......% = .................................... บาท) ปงบประมาณ ๎๑๒ํ   
องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง  ตัๅงรายการประภทนีๅเวຌ  ๑๏,์์์,์์์ บาท (อกสาร ํ๏) คิดปຓนรຌอยละ 
.................. ซึไงเมกินตามทีไกฎหมายกําหนด   
  ๒. ตรวจสอบตามรายงานขององค์การบริหารสวนตําบลจอมบึงลຌว วาการจัดตัๅงงบประมาณ
รายจายพืไอการเปราชการตางประทศละการศึกษาดูงานทัๅง฿นประทศละตางประทศ ปຓนเปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดเทยดวนทีไสุด ทีไมท ์๔์๔.๎/๏๐๐๒ ลงวันทีไ ํ๔ ตุลาคม ๎๑๐๔(อกสาร ํ๐) รืไอง การดินทาง
เปราชการละการศึกษาดูงานทัๅง฿นประทศละตางประทศขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขຌอ ํ รายเดຌเมกิน 
๑์ ลຌานบาท ดยนําฐานรายเดຌทุกประภทละรวมถึงงินอุดหนุน฿หຌ ตัๅงงบประมาณเดຌเม กิน ๏% ฿น
ปงบประมาณ  ๎๑๒ํ  องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง  มีรายเดຌทุกประภทรวมงินอุดหนุนทัไ วเป 
๑๏,์์์,์์์ บาท (อกสาร ํ๑)(รຌอยละ ๏% = ํ,๑๕์,์์์ บาท) ฿นปงบประมาณ ๎๑๒ํ ตัๅงงบประมาณ
รายจายประภทนีๅเวຌ ..................................บาท (............. %)  
 
 



-๐- 
 
  ๓. ตรวจสอบลຌววา การจัดตัๅงงบประมาณรายจายประจําป ๎๑๒ํ องค์การบริหารสวนตําบล
จอมบึง  พืไอคํานวณคา฿ชຌจายจายปຓนงินดือน คาจຌางประจํา คาจຌางพนักงานจຌาง งินพิไม งินประจําตําหนง 
มืไอรวมกับงินประยชน์ตอบทนอืไนลຌวปຓนเปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน พ.ศ. 
๎๑๐๎ มาตรา ๏๑ คือประมาณการรายรับ ๏ํ,์์์,์์์ บาท (เมรวมงินอุดหนุนทัไวเป) ตัๅงรายจายประภทนีๅ
เวຌ .................................  บาท  คิดปຓนรຌอยละ ................ เมกินตามทีไกฎหมายกําหนด ละปຓนเปตามหนังสือ
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ทีไ มท ์๔์๐.๏/๐๏๔๎์ ลงวันทีไ ๎๎ พฤษภาคม ๎๑๐๕ ขຌอ ๏  

๔. ตรวจสอบลຌววา การตัๅงงบประมาณครอบคลุมดຌานตางโ ตามนวทางกระทรวงมหาดเทย฿น
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๎๑๑๔  (น.ดวนมาก ทีไ มท ์๔์๔.๎/ว ๎๕๔๕ ลงวันทีไ ๏ํ 
พฤษภาคม ๎๑๒์ ) ดังนีๅ 

  รายการ งบประมาณ หมายหตุ 
ํ. การกຌเขปัญหาความดือดรຌอนละพัฒนาคุณภาพชีวิต   

-คา฿ชຌจาย฿นครงการสงสริมอาชีพ ดใกละยาวชน สตรี  
ละประชาชนทัไวเป ฯลฯ 

๎์,์์์ หนຌา ๔๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการสริมสรຌางศักยภาพดใก ยาวชน ประชาชนทัไวเป ๎์,์์์ หนຌา ๓์ 

-งินสํารองจาย ํ,๎๓๒,๏๔์ หนຌา ๔๕ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการ “รณรงค์สุขภาพตาดีฉลิมพระกียรติ” องค์การ
บริหารสวนตําบลจอมบึง 

ํ์์,์์์ หนຌา ๓๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นการจัดครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ตําบลจอมบึง ๎์,์์์ หนຌา ๓๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการดຌานการพัฒนาสตรีละสถาบันครอบครัว ๎์,์์์ หนຌา ๓๏ 

๎.พืไอสงสริมการสนับสนุนความปรองดอง 
ละสมานฉันท์ของคน฿นชาติ 

  

-คา฿ชຌจาย฿นการสงนักกีฬาขຌารวมขงขันกับสวนราชการอืไนโ หรือ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎์,์์์ หนຌา ๔๐ 

๏.การตัๅงงบประมาณรายจายพืไอการจัดกิจกรรมครงการฉลิมพระ
กียรติ ละสนับสนุนครงการอันนืไองมาจากพระราชดําริ 

  

-คา฿ชຌจายครงการรณรงค์ปลูกตຌนเมຌ/เมຌผล พืไอฟຕนฟูธรรมชาติ ๎์,์์์ หนຌา ๔๔ 

-คา฿ชຌจายตามครงการ฿นการดํานินงานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ๎์,์์์ หนຌา ๔๏ 

๐.นยบายของรัฐบาล คสช.  ละกระทรวงมหาดเทย   

-คา฿ชຌจาย฿นการจัดทําครงการ฿นการปกปງองสถาบันสําคัญของชาติ ๎์,์์์ หนຌา ๔๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการรณรงค์ปງองกันยาสพติด ๎์,์์์ หนຌา ๔๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการกຌเขปัญหาละลดอุบัติหตุทางถนน ๏์,์์์ หนຌา ๒๏ 

-คา฿ชຌจายครงการศูนย์ประสานงานรักษาความสงบปลอดภัยประจํา
ทຌองถิไน (ศปถ.อบต.จอมบึง) 

๎์,์์์ หนຌา ๒๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมอาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน  
(อปพร.) ตําบลจอมบึง 

๎์,์์์ หนຌา ๒๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการควบคุมเฟปຆา ๏์,์์์ หนຌา ๒๏ 

-คา฿ชຌจายกีไยวกับการชวยหลือปງองกันผูຌประสบสาธารณภัย ๑์,์์์ หนຌา ๒๐ 

-คา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌความรูຌ฿นดຌานกຌเขปัญหารคอดส์ ๎์,์์์ หนຌา ๓ํ 

 



  -๑- 
 

รายการ งบประมาณ หมายหตุ 
๑.การตัๅงงบประมาณตามผนงาน/ครงการขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

  

-คา฿ชຌจายสําหรับการลือกตัๅง ๎์์,์์์ หนຌา ๑๐ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ํ๎์,์์์ หนຌา ๓ํ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการฉีดวัคซีนปງองกันรคพิษสุนัขบຌา ๑์,์์์ หนຌา ๓ํ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการบริหารจัดการกีไยวกับปัญหาขยะมูลฝอย ๑์,์์์ หนຌา ๓ํ 

-คา฿ชຌจาย฿นการจัดงานครงการสืบสานวัฒนธรรมทศกาลสงกรานต์
ละวันผูຌสูงอายุหงชาติประจําป ๎๑๒ํ 

ํ๎์,์์์ หนຌา ๓๏ 

-คาขุดลอกคลอง สปก. หมูทีไ ๑ ํ๎๓,์์์ หนຌา ๔๒ 

-คาขุดลอกคลอง ชุกหวຌา หมูทีไ ๒ ํ์๔,์์์ หนຌา ๔๒ 

-คาขุดลอกคลองบริวณศาลจຌาปากบึงพรຌอมดาดคอนกรีต หมูทีไ ํ๏ ๐๑๕,์์์ หนຌา ๔๒ 

-คาขุดลอกหຌวยตาปຂດน หมูทีไ ํ๏ ๎๕ํ,์์์ หนຌา ๔๓ 

-คาขยายขตระบบประปาหมูบຌาน สายรงรียนบຌานหนองขนาก-ศาลา
หมูบຌาน หมูทีไ ๕ 

ํ๎๐,๑์์ หนຌา ๔๓ 

-คาปรับภูมิทศัน์องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง หมูทีไ ํ๎ ๎๎๔,์์์ หนຌา ๔๓ 

-คาติดตัๅงซอมซมเฟฟງาสาธารณะภาย฿นหมูบຌาน หมูทีไ ๎-ํ๏ ํ์์,์์์ หนຌา ๓๔ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายทํานียบ-พุคา หมูทีไ ๎ ๐๔๒,๒์์ หนຌา ๓๔ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายขากลางตลาด- 
บຌานครูจิน หมูทีไ ๏ 

๐๕๕,๒์์ หนຌา ๓๔ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายบຌานนายพงษ์ดช  
หมูทีไ ๐ 

๐๎๔,๔์์ หนຌา ๓๕ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก ซอยบຌานบัวหลวง  
(ชวงทีไ ๎) หมูทีไ ๐ 

ํ๐๕,์์์ หนຌา ๓๕ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายหนองบัว-ขากลาง
ตลาด หมูทีไ ๐ 

๐๔๏,์์์ หนຌา ๓๕ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายหนองสน หมูทีไ ๑ ๐๔๒,๒์์ หนຌา ๓๕ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายตลาดควาย-หนองเผ 
หมูทีไ ๑ 

๐๔๒,๒์์ หนຌา ๓๕ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายจักรพงษ์ หมูทีไ ๒ ๐๔๏,์์์ หนຌา ๔์ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายหนองสนหลุม  
หมูทีไ ๓ 

๐๔๒,๒์์ หนຌา ๔์ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายหลังขนสง หมูทีไ ๓ ๐๔๏,์์์ หนຌา ๔์ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายบຌานบนนิน หมูทีไ ๔ ๐๔๏,์์์ หนຌา ๔์ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายจัๆกจัไน-ดงตาล  
หมูทีไ ํ์ 

๐๔๏,์์์ หนຌา ๔์ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายพุกะพา-หนองลําเย 
หมูทีไ ํํ 

๐๔๒,๒์์ หนຌา ๔ํ 

 



-๒- 
 

รายการ งบประมาณ หมายหตุ 
-ครงการซอมสรຌางถนนลาดยางบบอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูทีไ ํํ ๐๔๏,๔์์ หนຌา ๔ํ 

-ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก สายปຆงคຌอม-พุคา  
หมูทีไ ํ๎ 

๐๔๒,๒์์ หนຌา ๔ํ 

-ครงการกอสรຌางถนนยกระดับ สายตรงขຌามบຌานผูຌชวยวินัย หมูทีไ ํ๏ ๐๓๒,๑์์ หนຌา ๔ํ 

-คาบํารุงรักษาละปรับปรุงทีไดินละสิไงกอสรຌางตาง สวนสาธารณะ
องค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง 

๑์์,์์์ หนຌา ๔๎ 

-คาบํารุงรักษาละปรับปรุงทีไดินละสิไงกอสรຌางตาง สวนสาธารณะบึง
จอมบึง 

๑์์,์์์ หนຌา ๔๎ 

-คา฿ชຌจาย฿นการสงนักกีฬาขຌารวมขงขันกับสวนราชการอืไนโ หรือ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎์,์์์ หนຌา ๔๐ 

-คา฿ชຌจายตามครงการสงสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน ํ์,์์์ หนຌา ๔๑ 

-คา฿ชຌจายตามครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลทีไ ๑ ๑์,์์์ หนຌา ๔๑ 

-คา฿ชຌจายตามครงการจัดงานวันสําคัญทางรัฐพิธีตางโ ํ๎์,์์์ หนຌา ๑๐ 

-คา฿ชຌจาย฿นการดํานินการตามนยบายของรัฐ ๑์,์์์ หนຌา ๑๐ 

-คา฿ชຌจาย฿นครงการพิไมศักยภาพภาษาตางประทศพืไอการสืไอสาร฿น
การตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน (AEC) 

๎์,์์์ หนຌา ๑๐ 

-คา฿ชຌจายตามครงการสํารวจละจัดกใบขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการจัดทํา
ผนพัฒนาองค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง 

๐์,์์์ หนຌา ๑๕ 

-คา฿ชຌจายตามครงการจัดฝຄกอบรมทบทวนจัดวทีประชาคมหมูบຌาน ๐์,์์์ หนຌา ๑๕ 

-คา฿ชຌจายตามครงการจัดทําผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ํ์์,์์์ หนຌา ๒ํ 

-คา฿ชຌจายตามครงการวันดใกหงชาติ ํ์,์์์ หนຌา ๒๒ 

๒.การตัๅงงบประมาณรายจายพืไอพฒันาประสทิธิภาพการบริหารงาน
การคลัง  

  

-คา฿ชຌจาย฿นการอํานวยการของสถานทีไกลางสําหรับปຓนศูนย์รวม ๐์,์์์ หนຌา ๑๑ 

-คา฿ชຌจายตามครงการขอรับงินอุดหนุน฿นการอํานวยของสถานทีไ
กลางสําหรับปຓนศูนย์รวม 

๐์,์์์ หนຌา ๑๔ 

๓. การตัๅงงบประมาณพืไอป็นคา฿ชຌจายดຌานบุคลากรทຌองถิไน   

-คา฿ชຌจาย฿นการจัดครงการฝຄกอบรมสัมมนาละทัศนศึกษาดูงาน ๑์์,์์์ หนຌา ๔๏ 

-คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ ๔์,์์์ หนຌา ๑๐ 

๔ .รายจายทีไป็นภาระผูกพัน   

-สมทบกองทุนบําหนใจบํานาญขຌาราชการสวนทຌองถิไน (กบท.) ๏ํ์,์์์ หนຌา ๔๕ 

-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๎๑์,์์์ หนຌา ๕์ 

-สมทบกองทุนประกันสังคม ํ๓๔,์์์ หนຌา ๔๕ 

-ชวยหลือคาครองชีพผูຌรบับํานาญ ๐์,์์์ หนຌา ๕์ 

 
 
 
 



   -๓- 
 

๕. รางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๎๑๒ํ ขององค์การบริหารสวนตําบล
จอมบึง  ผานความหในชอบจากสภาองค์การบริหารสวนตําบลจอมบึง  ฿นคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยทีไ ๏ /
๎๑๒์  ครัๅงทีไ ํ มืไอวันทีไ  ๔  สิงหาคม  ๎๑๒์  (พิจารณาวาระทีไ ํ) (อกสาร  )  ดยดํานินการตามขัๅนตอน
การปรญัตติของคณะกรรมการปรญัตติครบถຌวน (การลือกประธานคณะกรรมการปรญัตติ ละกําหนด
ระยะวลาการรับญัตติของสมาชิกสภา ละวันปรญัตติ (อกสาร    ) หนังสือชิญนายกองค์การบริหารสวนตําบล
จอมบึง  พืไอชีๅจง฿นวันปรญัตติ การประชุมคณะกรรมการปรญัตติ (รายงานการประชุม) (อกสาร      ) 
หนังสือรายงานการปรญัตติจากประธานปรญัตติถึงประธานสภา (อกสาร     )  หนังสือประธานสภาถึง 
สมาชิกพืไอประชุมพิจารณาวาระทีไ ๎ ละวาระทีไ ๏) ละ฿นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยทีไ ๏ /๎๑๒์ ครัๅงทีไ ๎ 
มืไอวันทีไ  ํ๑   สิงหาคม  ๎๑๒์ (พิจารณาวาระทีไ ๎ วาระทีไ ๏) (อกสาร  )  รียบรຌอยลຌว 
   - ตรวจสอบลຌวปຓนเปตามกฎหมาย ละระบียบฯ หในควรพิจารณาอนุมัติ 
 

  จงึรียนมาพืไอปรดพิจารณา หากหในชอบ ปรดลงนาม฿นรางขຌอบัญญติัฯ ละหนังสอื.                 
ทีไเดຌสนอมาพรຌอมนีๅ  
 
 
 
 
                                                               (นายสุมิตร    วัฎฎสันติ) 
                                 ทຌองถิไนอําภอจอมบึง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


