
	 กราบสวัสดี	พ่อ	แม่	 พ่ี	น้อง	ชาวต�าบลหนองโสน

ที่รักยิ่ง	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน	โดยการน�า

ของกระผม	 คณะผู ้บริหาร	 สมาชิก	 อบต.	 ตลอดจน 

เจ้าหน้าทีท่กุคน	ได้ด�าเนนิการพัฒนาต�าบลสร้างโครงการ

ต่าง	ๆ	 อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 

มาตลอด	 โดยการใช้งบประมาณของ	 อบต.เองและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน	 ซึ่งก็นับได้ว่า

สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน	ความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างถูกต้อง	ตรงเป้าหมาย	 ไม่ว่าจะเป็น 

การสร้างโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน	 พัฒนากลุ่มอาชีพ	 

ส่งเสรมิความเข้มแข็ง	มัน่คง	ของสังคมและสาธารณปูโภค

ต่าง	ๆ	ล้วนเป็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากขบวนการของ

การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	ภาพแห่งความประทบัใจ 

ของการท�าหน้าท่ีและการให้ความร่วมมอืท่ีเห็นได้ชดัเจน	

อันได้แก่	 การป้องกัน	 เฝ้าระวังโรคโควิด-19	ต�าบล

หนองโสนก็ได้รับค�าชมเชยจากหน่วยงานราชการว่า 

เป็นต�าบลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจนสามารถ 

ผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19	มาได้	แต่เราก็ต้องพึงระวัง

ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	สุขอนามัย	ความสะอาด	ความใส่ใจ	มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง	 

หมั่นออกก�าลังกายอยู่เป็นนิจ	เพื่อชีวิตที่ปลอดโรคปลอดภัย

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน	 เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส	สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้	กระผม 

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการด�าเนนิการต่อไปในวนัข้างหน้าคงได้รบัความร่วมมือ	ร่วมใจจากท่านทัง้หลาย	ในการพฒันา

ต�าบลของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

Nongsano
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สาส์นจากใจ นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน
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เพื่อชาติ เพื่อต�าบล เพื่อคนหนองโสน

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ

(นายวินัย พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน
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(นายนาฎ วงศ์ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

Nongsano
Subdistirct Adminitrative Organization

สาส์นจาก ปลัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

	 	 องค ์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่อยู ่ ใกล ้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	 ท�าให  ้

การบรหิารงานและการพฒันาพ้ืนท่ีได้อย่างท่ัวถงึ	โดยสามารถ

รับรู ้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง	 

ท�าให้มีการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว	การที่จะท�าให้องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชน

ได้อย่างแท้จริงนั้น	 องค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องมี 

การบริหารจัดการที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีบุคลากร 

ทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายประจ�าที่ดีและมีคุณภาพ	ทั้งในแง่ 

ของความประพฤติ	ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์	

ท่ีจะสามารถน�าพาองค์กรให้ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด	นั้นคือ	

“ความอยูด่มีีสขุของประชาชนในท้องถิน่”	ตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน	โดยการบรหิารงานของ	นายกฯ วนิยั พุม่พวง	นายกองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลหนองโสน	พร้อมคณะผู้บริหาร	คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน	 ตลอดจน 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประจ�าได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อต�าบลหนองโสน	เพ่ือต้องการให้เกิดความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุก	ๆ		ด้าน	ประกอบกับให้ประชาชน	สามารถตรวจสอบการท�างานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลได้			

	 ทั้งนี้	ชาวต�าบลหนองโสนได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายด้าน	และความส�าเร็จเกิดจากคณะผู้บริหาร 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล	รวมถึงพนักงานและลูกจ้างทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่			

	 สดุท้ายทีเ่ป็นหัวใจคือ	ประชาชนต�าบลหนองโสน	ให้ความร่วมมอื	ร่วมแรง	และร่วมพฒันากับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองโสนเป็นอย่างดี	ขอขอบคุณทุก	ๆ		ฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
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	 มาตรา	 59	 ก�าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต ่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย	นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล	ข้อบัญญัต	ิ
ระเบียบ	และข้อบังคับของทางราชการสั่งอนุญาต	และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	
แต่งตั้ง	 และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รักษาการให้เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน	 
มาตรา	60	ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลตามกฎหมาย	และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต�าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
อ�านาจหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็นไปตามที ่
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
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นายวินัย พุ่มพวง
นายก	อบต.หนองโสน
โทร.	087-1135334

นายโชคชัย สุขนิรันดร์
เลขานุการนายก	อบต.หนองโสน

โทร.	081-6488519

นายจิตติ เมืองสมบัติ
รองนายก	อบต.หนองโสน

โทร.	081-7804044

นายสมาน เกิดสา
รองนายก	อบต.หนองโสน

โทร.	085-2525327

คณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน
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นายสุพจน์ แก้วสว่าง
ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองโสน
โทร.	081-2935746

นายส�าอาง สีนวล
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	1

โทร.	094-4126379

นายสนั่น เผ่าวิจารณ์
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	4

โทร.	084-5399790

นายอนุภาพ ก่อแก้ว
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	6

โทร.	083-9917887

นายมาลัย เทียนสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองโสน
โทร.	081-7575771

ว่าง
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	2

โทร.

นางสาวประไพ ผลประโยชน์
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	4

โทร.	081-1996232

นายผวน นิตปราณี
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	6

โทร.	086-1613700

นางสุชาดา ขวัญยืน
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	2

โทร.	063-1519556

นางสาวสมบัติ ภักดีโสภณ
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	5

โทร.	095-2268454

นายณรงค์ศักดิ์ เทียมทอง
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	7	

โทร.	082-2990017

นายสมมิตร มั่งสมบัติ
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	3

โทร.	086-7592743

นายสุพจน์ ทองม่วง
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	5

โทร.	091-7149825

นายสมพร พรามบุญยอด
สมาชิกสภา	อบต.	หมู่ที่	7

โทร.	088-2382126

นายนาฎ วงศ์ทองดี
เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองโสน
โทร.	081-8256323
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คณะสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน
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นายนาฎ วงศ์ทองดี
ปลัด	อบต.หนองโสน

นางราชวรี อนุกูล 
นักทรัพยากรบุคคล	

นางภิรมย์ อ้นสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	

นางสาวรุจาภา โฉมประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	

นายสานิต น้อยศรี 
พนักงานขับรถยนต์	

นางสาววรรณทนี ครื้นจิตต์ 
นักการภารโรง	

นายปริวัฒน์ เพิ่มสุข
คนงานทั่วไป

นางสาวสุนิสา ใจปราสัย 
หัวหน้าส�านักงานปลัด	

นางสาวอัจฉราพร รักดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

นายกุลโรจน์ บุญสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววาสนา รัฐธรรม 
นักพัฒนาชุมชน	

Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization

ส�านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

วารสารประชาสมัพนัธ์ 5



นางวารุณี ข�าสวัสดิ์
ผอ.กองคลัง	

นางสาวอุไร ดวงเดือน 
ผอ.กองช่าง	

นายสกุนต์พงศ์ ศรีวรนาถ 
ผอ.กองการศึกษา	ศาสนา 

และวัฒนธรรม	

นางสาวประไพ สืบพราหมณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รักษาการ	ผอ.กองสาธารณสุข

นางบงกชชนก อินจันทร์
นักวิชาการการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ

นายกฤตพล ทองนวล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

นางสาวดารุณี ศรีรุ่งเรือง 
นักวิชาการศึกษา	

นายเอนกพงศ์ เทียมทอง
คนงานทั่วไป

นางสาวศิริอร ศรีตองอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงิน

และบัญชี	

นายพฤษภา จันทรโชติ 
เจ้าพนักงานพัสดุ	

นายเสนาะ พ่วงสมบัติ
คนงานทั่วไป	

นางภารวี ทุเรียน
ครูผู้ดูและเด็ก

นางสาวกัลยารัตน์ ทองฉิม 
นักวิชาการพัสดุ	
(ลูกจ้างประจ�า)	

นางสาวอรวรรณ รุณพันธ์ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุข
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นายสาธิต บัวมณี
ก�านันต�าบลหนองโสน
โทร.	088-9926956

นายพิเชษฐ์ มีอารีย์ 
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	1	
โทร.	082-0078280	

นายบุญมี วงศ์กัลยา
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	5
โทร.	089-2270341

ด.ต. ณธพงศ์ จิตจ�านงค์
โทร.	095-7934645

นายสุรชาติ พวงประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	3	
โทร.	084-1405897	

นายชะโอด กองสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	6	
โทร.	089-5385873	

ด.ต. นุกูล เปี่ยมสิน
โทร.	087-6240187

นายก้าน นะเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	4	
โทร.	089-5164348

นายปราโมทย์ สุวรรณพิทักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	7	
โทร.	086-3034214

“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”

ฝ่ายปกครอง 
ต�าบลหนองโสน

เจ้าหน้าที่ต�ารวจป้อม
ต�ารวจหนองโสน
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เจ้าหน้าที่ อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

นายโชคชัย สุขนิรันดร์ 
เลขานุการ	นายก	อบต.หนองโสน

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	อปพร.

นายพิชัย นัดวิไล
ประธาน	อปพร.

นายบัญญัติ ซันสาและ นายจ�าลอง ฤทธิ์เดช

นายณรงค์ นิตปราณี นายประสาร สกุลชร นายอภิสิทธิ์ บุญไชย นายสุริยนต์ ดิษฐประดับ

นายวิญญู ดิษฐประดับ นายโชคชัย เมตตานัยธรรม นางสาวเรไร หอมสนิท

นายอร่าม บุญปลูก

นายสานิต น้อยศรี

นายยุทธพงษ์ ทองประเสริฐ

นายปริวัฒน์ เพิ่มสุข
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กฎหมายเบื้องต้น
เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)	 เป็นองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด	 ตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกข์สุข 

และให้บริการประชาชนในหมู่บ้านและต�าบลแทนรัฐหรือส่วนกลาง	

ที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะ	หรือดูแลประชาชนท่ัวประเทศ 

ได้อย่างทั่วถึง

	 ข้อมูลจากกรมการปกครอง	 เมื่อวันที่	 20	กุมภาพันธ์	2562	 

ระบวุ่า	ประเทศไทยมกีารปกครองรูปแบบพเิศษ	2	แห่ง	ม	ีอบจ.	76	แห่ง	 

มีเทศบาล	2,442	แห่ง	แบ่งเป็นเทศบาลนคร	30	แห่ง	 เทศบาลเมือง	 

179	แห่ง	เทศบาลต�าบล	2,233	แห่ง	และ	อบต.	5,332	แห่ง

		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง	 จะประกอบไปด้วย

อ�านาจสองฝ่ายส�าคัญ	 คือ	 ฝ่ายสภา	 หรือ	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 และ 

ฝ่ายบริหาร	

 “สภาท้องถิ่น”	มีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญ	เช่น	ริเริ่มและพิจารณา 

ออก	‘กฎ’	ท้องถิน่ทีเ่รียกว่า	‘เทศบญัญัต’ิ	หรอื	‘ข้อบญัญัต’ิ	เพือ่ปฏิบตักิาร 

ให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรน้ัน	 ๆ	ก�ากับดูแลการบริหารงาน

ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามที่ได้แถลงต่อสภา	 โดยมีเคร่ืองมือ	 เช่น	 

การตั้งกระทู ้ถาม	 การเปิดอภิปรายท่ัวไป	 และการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบในเรื่องต่าง	ๆ	 รวมถึงพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	

 “นายกฯ” หรือฝ่ายบริหาร	 มีอ�านาจหน้าท่ีส�าคัญ	 เช่น	 

บริหารกิจการ	อปท.	 โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 

ขององค์กรตามมติของสภา	และหน้าที่ตามที่กฎหมายต่าง	ๆ	ก�าหนด	

จัดท�าร่างแผนพัฒนา	ร่างเทศบัญญัติ	หรือข้อบัญญัติต่าง	ๆ	รวมถึง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 

เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	 ฯลฯ	 โดยมีปลัด 

เป็นฝ่ายข้าราชการประจ�าท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารกิจการ

ทั้งหลาย

	 อบต.	มโีครงสร้างการบรหิาร	ประกอบด้วยสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	ท�าหน้าท่ีฝ่ายนติบิญัญตั	ิและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	

ท�าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็แบ่งการใช้

อ�านาจออกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกัน

 ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ในการเลอืกตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่ง	ประชาชน 

จะมีโอกาสได้เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร	และฝ่ายนิติบัญญัติ	 ในบาง

กรณีที่ทั้งสองฝ่ายหมดวาระไม่พร้อมกัน	และจัดเลือกตั้งไม่พร้อมกัน	 

ประชาชนก็จะต้องไปเลือกตั้งแยกเป็นสองคร้ัง	 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ 

ทัง้สองฝ่ายจะถกูเลอืกในคราวเดยีวกนั	เช่น	การเลอืกตัง้ท้องถิน่คร้ังแรก 

ภายใต้รัฐธรรมนูญ	2560	ประชาชนที่ไปเลือกตั้งก็จะได้บัตรเลือกตั้ง 

สองใบเพื่อกากบาทเลือกตั้ งฝ ่ายนิติ บัญญัติ 	 และฝ ่ายบริหาร 

ในคราวเดียวกัน

	 ส�าหรับ	 อบต.	ประชาชนจะได้เลือกนายก	 อบต.	 โดยตรง	 

และได้เลือกสมาชิกสภา	 อบต.	 จากหมู่บ้านละ	 1	คน	 โดยใช้เขต 

หมูบ้่านเป็นเขตเลือกตัง้	และให้มสีมาชิกสภา	อบต.	เท่าจ�านวนหมูบ้่าน	

หรืออย่างน้อยให้มี	6	คน

 ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่น่าสนใจ
	 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 

พ.ศ.	2562	ในฐานะกฎหมายหลัก	ได้ก�าหนดการกระท�าท่ีเป็นความผดิ

ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภทไว้	ความผิดที่น่าสนใจ	มีดังต่อไปนี้		

 1.  ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถูกตัดสิทธิ	 เสียสิทธิบางประการ	

ดังนี้	

	 	 (1)	 ถูกจ�ากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	หรือ

สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา	

	 	 (2)	 ถูกจ�ากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นก�านันและ 

ผู้ใหญ่บ้าน	

	 	 (3)	 ถูกจ�ากัดสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	

	 	 (4)		ถกูจ�ากดัสทิธใินการด�ารงต�าแหน่งข้าราชการการเมอืง	

	 	 (5)		ถกูจ�ากดัสทิธใินการด�ารงต�าแหน่งรองผู้บรหิารท้องถิน่	

เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น	ประธาน

ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	ฯลฯ

	 	 หากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนั้น	ๆ	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ได้ไปแจ้งเหตอุนัสมควรทีไ่ม่สามารถไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ได้กจ็ะไม่ถกูจ�ากดั

สิทธิแต่อย่างใด

 2.  ผู้สมัคร ต้องไม่ใช้เงินหาเสียงเกินที่ก�าหนด

	 	 กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นก�าหนดให้มีเพดานของค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งของผู ้สมัครแต่ละคน	 เพราะไม่ต้องการให้คนท่ีม ี

Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization

ส�านักปลัด 
องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน
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ฐานะดกีว่าใช้ทรัพย์สนิมาท�าให้เกดิความได้เปรยีบเสยีเปรียบ	ซ่ึงเพดาน

ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามท้องถิน่แต่ละประเภท	และแต่ละแห่ง	โดยให้ 

ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดก�าหนดตามความเหมาะสม	 

การใช้จ่ายเกินจะเป็นความผิดมีโทษจ�าคุก	1	 -	5	ปี	หรือปรับตั้งแต	่

20,000	 -	 100,000	บาท	หรือปรับเป็นจ�านวนสามเท่าของเงิน 

ที่เกินจ�านวนที่ก�าหนด	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และจะถูกเพิกถอนสิทธิ 

เลือกตั้งสิบปี

 3.  ห้ามบริจาคเงิน ห้ามจัดมหรสพ  

	 	 กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น	บัญญัติห้ามผู้สมัครกระท�าการ 

เพื่อจูงใจให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนด้วยการให้ทรัพย์สินหรือ 

ผลประโยชน์อื่นใด	ห้ามการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ชุมชน	สมาคม	

มลูนธิ	ิวดัหรือศาสนสถานอืน่	สถานศกึษา	สถานสงเคราะห์หรอืสถาบนั

อืน่ใด	ห้ามท�าการโฆษณาหาเสยีงด้วยการจดัให้มมีหรสพหรอืการร่ืนเรงิ

ต่าง	ๆ	ห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด	ห้ามหลอกลวง	 บังคับ	ขู่เข็ญ	 

ใช้อิทธิพลคุกคาม	ใส่ร้ายด้วยความเท็จ	หรือ

จงูใจให้เข้าใจผดิในคะแนนนยิมของผู้สมคัรใด

	 การกระท�าดังกล ่าวถือได ้ว ่าเป ็น

สาเหตุส�าคัญท�าให ้การเลือกตั้งไม ่สุจริต

และเท่ียงธรรม	ถือว่า	 มีความผิดและมีโทษ

หนัก	จ�าคุกตั้งแต่หนึ่ง		1	 -	10	ปี	หรือปรับ

ตั้งแต่	20,000	 -	200,000	บาท	หรือท้ังจ�า 

ทัง้ปรับ	และเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สบิปี	และ

กฎหมายยังให้ถือว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง	 

ซึ่งจะน�าไปสู่การขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งอื่น	ๆ	ด้วย

 4.  ห้ามหาเสียงนอกเวลาที่ก�าหนด 

	 	 กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ิน	ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการ 

หาเสียงเลือกตั้งไว้	ตัวอย่างเช่น

	 	 (1)	 ในการเลือกตั้งอันเน่ืองมาจากครบวาระ	 ให้หาเสียง 

เลือกตั้งได้ตั้งแต่	180	วันก่อนวันครบวาระ	จนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา

ของวันก่อนวันเลือกตั้ง		

	 	 (2)	 ในการเลือกตั้งอันเน่ืองมาจากยุบสภา	 ให้หาเสียง 

เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันยุบสภาจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกาของวันก่อน 

วันเลือกตั้ง

	 	 (3)	 ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต�าแหน่งว่าง	 ให้หา

เสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันท่ีต�าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา 

ของวันก่อนวันเลือกตั้ง

	 การฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิด	มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	6	 เดือน	หรือ

ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 5.  ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง

	 กฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่น	 บัญญัติให้ผู ้ที่ท�าให้บัตรเลือกตั้ง 

ที่ตนได้รับมาจากกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 ช�ารุด	 เสียหาย	 

เป็นความผดิ	มโีทษปรบัไม่เกนิ	5,000	บาท	และเป็นความผดิฐานท�าให้

เสียทรัพย์สินด้วย

กติกาการเลือกตั้งครั้งนี้ ถูกแก้ไขเมื่อต้นปี 2562
	 การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	 เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น

ภายใต้รัฐธรรมนูญ	2560	ที่มาจากคณะรัฐประหารหลังการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นถูก	“แช่แข็ง”	ไม่ให้มีการเลือกตั้งทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ	และ 

ฝ่ายบรหิารชดุใหม่	มานานกว่า	5	ปี	เตม็	โดยก่อนที	่คสช.	จะหมดอ�านาจไป	 

กไ็ด้ใช้สภานติิบญัญตัแิห่งชาต	ิ(สนช.)	ทีแ่ต่งตัง้ขึน้มาเอง	และไม่มเีสยีง

คัดค้านผ่านพระราชบัญญัติหลายฉบับ	 เพื่อแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส�าคัญทุกฉบับ	 และออกแบบระบบ 

การกระจายอ�านาจขึน้ใหม่ตามทีพ่อใจ	โดยเป็นการผ่านกฎหมายในช่วง	

“โค้งสุดท้าย”	ก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นปี	2562

 พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฯ	ที่เป็นกฎหมายหลัก	 

เป็นฉบับเดียวที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด	ขณะที่กฎหมายเฉพาะอื่น	ๆ	

เป็นเพียงการแก้ไข	 โดยกฎหมายใหม่ฉบับที่ผ่าน	สนช.	 ในวันที่	 24	

มกราคม	2562	ก�าหนดว่า	 ในการเลือกตั้ง 

ท้องถิ่นให้	กกต.	แต่งตั้ง

	 คณะกรรมการเลือกตั้งประจ�าองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในจังหวัดนั้น	 ให้เวลา 

การออกเสยีงลงคะแนนเป็นตัง้แต่เวลา	08.00	-	 

17.00	น.	แต่	กกต.	จะก�าหนดเวลาการออกเสยีง 

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็น

อย่างอื่นก็ได้	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มี 

ผู้สมัครคนเดียว	จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวน 

ผู ้ มึสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกต้ังน้ัน	 และมากกว่าคะแนนเสียงที่ 

ไม่เลือกผู้ใด	

 พ.ร.บ.สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ร.บ. 

เทศบาล และ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสามฉบับผ่าน

การพิจารณาของ	สนช.	พร้อมกันในหนึ่งวันต่อมา	คือ	25	มกราคม	

2562	เพือ่แก้ไขกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิ	เพิม่คณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะสมคัร 

เข้ารับเลือกตั้งต้องมีอายุ	35	ปีขึ้นไป	ก�าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นด�ารง

ต�าแหน่งได้	4	ปี	เป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน	2	วาระ	พร้อมก�าหนดเงื่อนไข 

ห้ามมีผลประโยชน์ได้เสีย	 หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 สั่งห้ามใช้ 

งบประมาณไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

	 ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา	อบต.	 ให้ถือเขตหมู ่บ้าน 

เป็นเขตเลือกตั้ง	 และมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 คือ	 

การก�าหนดใหม่ให้สมาชิก	อบต.	มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ	1	คน	

จากเดมิหมูบ้่านละ	2	คน	และก�าหนดให้หมูบ้่านขนาดเลก็ท่ีมปีระชากร

ไม่ถงึ	25	คน	ไม่มสีมาชกิ	อบต.	แต่ให้ไปรวมเลอืกตัง้กบัหมูบ้่านทีต่ดิกนั

	 การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะเกิดข้ึนในเร็ว	ๆ	นี้	 ขอให้ประชาชน

เตรียมพร ้อมออกมาใช ้ สิทธิ์ ใช ้ เ สียงของท ่านเลือกตั้ งในครั้ งนี ้

โดยพร้อมเพรียงกัน
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Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization
ส�านักปลัด องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 	 ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู่ในต�าบลหนองโสน	และยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	

	 	 ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์แล้ว	และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	

	 	 ผู้สูงอายุที่มีอายุ	59	ปีบริบูรณ์	(อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ	2565)	นับจนถึงวันที่	1	กันยายน	2565	

	 	 หรือเกิดก่อนวันที่	2	กันยายน	2505

  	 กรณีทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวัน	เดือน	ปีเกิด	ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่	1	มกราคมของปีนั้น

	 	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ	หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ,	รัฐวิสาหกิจ,	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	 	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่ต�าบลหนองโสน

	 	 ป่วยเป็นโรคเอดส์	และต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุเป็นโรคเอดส์

Nongsano
Subdistirct Adminitrative Organization

 การจัดท�า/ต่อบัตรประจ�าตัวคนพิการ
 ณ	ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พมจ.)	

จังหวัดเพชรบุรี	โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลจะต้องยื่นเอกสาร	ดังนี้	

	 	 บัตรประจ�าตัวประชาชน

	 	 ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)	

	 	 รูปถ่ายคนพิการ	ขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป

	 	 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

	 	 ของสถานพยาบาลของรฐัหรอืเอกชนทีเ่ลขาธกิาร	ส�านกังาน 

	 	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	

เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	 	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่ต�าบลหนองโสน

	 	 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 

	 	 ของรัฐ	

	 	 มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

	 	 คุณภาพชีวิตคนพิการ

 เอกสารส�าหรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
	 	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	

	 	 ทะเบียนบ้าน	

	 	 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้	

	 	 หนังสือมอบอ�านาจ	 (กรณีมอบอ�านาจให ้ผู ้อื่นแจ ้ง 

	 	 ลงทะเบียนแทน	 ต้องแนบส�าเนาบัตรประชาชนและ 

	 	 ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	ทัง้ผูม้อบอ�านาจและผูรั้บมอบอ�านาจ)	 

	 	 อย่างละ	1	ฉบับ	

  กรณีรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ต้องมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ 

	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	 

  กรณีรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า 

	 	 ป่วยเป็นโรคเอดส์

 อัตราเบ้ียยังชีพที่ได้รับ/เดือน
	  ผู้สูงอายุ	 อายุ	60	-	69	ปี		 ได้รับ	600	บาท

	 	 	 อายุ	70	-	79	ปี		 ได้รับ	700	บาท

	 	 	 อายุ	80	-	89	ปี		 ได้รับ	800	บาท

	 	 	 อายุ	90	ปีขึ้นไป		 ได้รับ	1,000	บาท

	  ผู้พิการ	 อายุ	18	ปีขึ้นไป	 ได้รับ	800	บาท

	 	 	 อายุต�่ากว่า	18	ปี		 ได้รับ	1,000	บาท

	  ผู้ป่วยเอดส์	 	 	 	 ได้รับ	500	บาท

Nongsano Subdistirct 
Adminitrative Organization
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โครงการสนับสนุนการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณี

Nongsano
Subdistirct Adminitrative Organization

Nongsano
Subdistirct Adminitrative Organization

	 1.		การยืน่เรือ่ง	ผูร้บัผิดชอบจดัการศพ	ยืน่ค�าขอภายใน	6	เดอืน	 

	 	 นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

	 2.		การตรวจสอบ	หน่วยงานทีร่บัเรือ่ง	(ได้แก่	พมจ.หรอื	อบต.	 

	 	 หรือเทศบาล	หรืออ�าเภอ)	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอาย ุ

	 	 ที่เสียชีวิต	และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

	 3.		การช่วยเหลือ

	 	 ช่วยเหลอืเงนิในการจดัการศพผูส้งูอายรุายละ	3,000	บาท	

โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นค�าขอ

 คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
	 1.		อายุเกิน	60	ปีบริบูรณ์

	 2.		สัญชาติไทย

	 3.		มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 เว้นแต่	 ผู ้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ 

	 	 ตามเกณฑ์บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั	แต่ยงัไม่มบัีตรฯ	หรอืไม่ได้ 

	 	 ลงทะเบียน	ให้มีผู้รับรอง	(ตามข้อ	4)

	 4.	 ผูร้บัรองตามแบบ	ศพส.01	และ	ศพส.02	ได้แก่	นายอ�าเภอ	 

	 	 หรอืก�านนั	หรอืผูใ้หญ่บ้าน	หรอื	นายก	อบต.	หรือประธาน 

	 	 ชุมชน

 เอกสารประกอบการยื่นค�าขอ
	 1.		ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต	

	 2.		แบบค�าขอรับเงินค่าจัดการศพ	และรับรองผู้รับผิดชอบ 

	 	 ในการจัดการศพ	(ศพส.01)

	 3.		บัตรข้าราชการผู้รับรองในแบบ	ศพส.01

	 4.		บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ	หรือ	หนังสือรับรองฯ	 

	 	 (ศพส.02)	 กรณีผู ้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตร 

	 	 สวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรฯ	หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน

	 5.		บัตรข้าราชการผู้รับรองในแบบ	ศพส.02

	 6.		บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยื่นค�าขอ

	 7.		สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นค�าขอฯ

	 8.		แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบฯ

	 	 *		 เอกสารทกุฉบบัต้องไม่หมดอาย	ุและลงนามรบัรองส�าเนา 

	 	 	 ถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน (ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน)
ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร. 032-400052

 		 เด็กแรกเกิด	และผู้ลงทะเบียน	

	 	 ต้องมีสัญชาติไทย

 	 เกิดตั้งแต่	1	ตุลาคม	2558	เป็นต้นไป	

	 	 ยื่นลงทะเบียน	มีสิทธิรับเงินตั้งแต่เดือนที่ย่ืนลงทะเบียน	 

	 	 จนอายุครบ	6	ปี

 	 มีประกันสังคม,	 เป็นข้าราชการ,	พนักงานรัฐวิสาหกิจ,	 

	 	 ลูกจ้างประจ�า,	พนักงานบริษัท	สามารถลงทะเบียนได	้ 

	 	 ใช้ใบรับรองเงินเดือน	หรือหนังสือรับรองรายได้	

 	 อยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย	 คือ	 เกณฑ์รายได้เฉลี่ย 

	 	 ของครัวเรือนต้องไม่เกิน	100,000	บาท/คน/ปี

 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ได้แก่ 
	 1.		แบบค�าร้องขอลงทะเบียน	(ดร.01)

	 2.		แบบรับรองสถานะครัวเรือน	(ดร.02)

	 3.		บัตรประชาชนของแม่เด็ก	พ่อเด็ก	หรือผู้ปกครอง	

	 	 (กรณีเด็กไม่อยู่กับพ่อแม่)

	 4.		บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	(ถ้ามี)

	 5.		สูติบัตรของเด็กแรกเกิด	

	 6.		สมดุบนัทกึสขุภาพแม่และเดก็	(สมดุสชีมพ)ู	เฉพาะหน้าแรก 

	 	 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์

	 7.		สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน	 (กรุงไทย/	 

	 	 ธ.ก.ส./ออมสิน)

	 8.		บัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรแสดงสถานะ	หรือ 

	 	 ต�าแหน่งของผู้รับรองคนที่	1	และ	2

 ผู้รับรอง
	 	 คนที่	1	=	อสม.,	อพม.

	 	 คนที่	2	=	ประธาน	อพม.,	ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน

	 	 หรือผู้ช่วย,	ข้าราชการ	รพ.สต./

	 	 อปท.ระดับปฏิบัติการ

	 	 (ยกเว้นผู้รับลงทะเบียน)

การลงทะเบียนเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1
		 ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างเป็นภาษ	ีประเภทใหม่	ทีจ่ะน�ามาใช้	จดัเกบ็แทนภาษโีรงเรอืนและทีด่นิและภาษบี�ารงุท้องที ่ทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	จดัเกบ็อยู่ในปัจจบุนั	โดยรายได้จากการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่น�าไปใช้

ในการพัฒนาท้องถิ่น	โดยไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลส่วนกลาง

 หลักการจัดเก็บภาษี
	 	 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี

	 	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี	 ได้แก่	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง	 ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ในที่ดิน	 

	 	 หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

	 	 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี	ได้แก่	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	และห้องชุด

	 	 อัตราภาษี	ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น	4	กลุ่ม	ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ได้แก่	เกษตรกรรม	ที่อยู่อาศัย	 

	 	 พาณิชยกรรม	และที่ดินรกร้างว่างเปล่า	อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี

	 	 ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	 ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง	 ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 

	 	 หรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายใน	60	วัน	นับตั้งแต่รู้เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2

 มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)
 	 การค�านวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  ประเภทและมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี

ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล

1.	การประกอบเกษตรกรรม	(ม.40) เกษตรกรรม	(ม.40)

ยกเว้น	50	ล้านบาทแรก	ต่อเขต	อปท.

ไม่ยกเว้น

2.	เป็นที่อยู่อาศัย	(ม.41) เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	มีชื่อในทะเบียนบ้าน	ยกเว้น	50	ล้านบาทแรก

เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน	มีชื่อในทะเบียนบ้านยกเว้น

10	ล้านบาทแรก	(1	คน	ทีม่ชีือ่อยูไ่ด้แค่	1	บ้าน	จงึได้ยกเว้นแค่แห่งเดยีวทีม่ชีือ่อยู)่

ไม่ยกเว้น

3.	ใช้ประโยชน์อื่น	ๆ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น

4.	ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น

ส่วนที่ 3 
	 มาตรา	96	เพื่อเป็นการบรรเทาการช�าระภาษี	ใน 3 ปีแรก ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม	พ.ร.บ.นี้	ให้ยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีส�าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ส่วนที่ 4
	 มาตรา	97	ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ�ารุงท้องที่และต้องเสียเพิ่มขึ้นจากเดิมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 	 ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาก�าหนด	ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ	40	ของภาษีที่ค้างช�าระ	 (มาตรา	68)	 เว้นแต่ผู้เสียภาษี 

	 	 ได้ช�าระก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน	ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ	10

 	 มิได้ช�าระภาษีภายในเวลาก�าหนด	ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย	1	ต่อเดือน	ของภาษีที่ค้างช�าระ	นอกเหนือจากเบี้ยปรับ	40%	(มาตรา	70)

Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization
กองคลัง องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน
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ส่วนที่ 5
 หมายเหตุ	ส�าหรับผู้ท่ีค้างช�าระภาษีอยู่ให้รีบมาช�าระให้เสร็จส้ินภายในเดือนธันวาคม	2563	มิฉะนั้น	อาจต้องเสียเบี้ยปรับและเงิน 

เพิ่มที่สูงขึ้น

จ�านวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ที่ อบต.หนองโสน จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2563

ประเภทภาษี/ค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ (บาท) รายได้ที่จัดเก็บได้จริง (บาท) 

1.	ภาษีบ�ารุงท้องที่ 30,000 643

2.	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30,000 9,460

3.	ภาษีป้าย 10,000 9,260

4.	ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง 500 420

5.	ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร 3,000 2,350

6.	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 400 370

7.	อากรการฆ่าสัตว์ 1,000 	-

8.	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 250,000 246,840

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,900 269,343

คิดเป็นร้อยละ 82.90%

สถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ 2561 - 2563

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ก.รายได้จัดเก็บเอง
1.	ภาษีอากร
2.	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต
3.	รายได้จากทรัพย์สิน
4.	รายได้เบ็ดเตล็ด

200,084.00
213,610.50
102,243.84

-

209,942.33
101,604.00
104,796.88

1,080.00

18,717.36
331,073.00
185,774.60

3,980.00

ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
1.	ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้
2.	หมวดเงินอุดหนุน
3.	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4.	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

11,876,182.07
3,039,736.00
5,775,216.00

-

11,079,550.00
9,455,216.00

-
-

15,310,096.40
11,839,318.00

-
-

รวม 21,207,072.41 20,952,189.21 27,688,959.36

สถิติรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561 - 2563

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ก.รายจ่ายประจ�า
1.	รายจ่ายงบกลาง
2.	หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง
3.	หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ�า
4.	หมวดค่าตอบแทน
5.	หมวดค่าใช้สอย
6.	หมวดค่าวัสดุ
7.	หมวดค่าสาธารณูปโภค
8.	หมวดเงินอุดหนุน
9.	หมวดรายจ่ายอื่น

225,365.53
2,052,720.00
4,043,340.00
621,800.00

4,906,000.00
1,559,720.00
355,000.00

6,553,448.00
1,474,560.00
4,848,420.00
257,283.34

2,796,425.61
612,949.98
267,538.00
227,000.00

8,148,287.00
1,966,080.00
6,509,715.00
394,090.00

2,553,430.03
798,492.52
356,781.12
561,999.70

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
1.	หมวดค่าครุภัณฑ์
2.	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

584,600.00
2,300,100.00

53,370.00
562,160.00

143,990.00
1,981,270.00

ค. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 4,161,620.00 - -

รวม 20,810,265.53 17,653,154.93 23,414,135.37
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โครงการตามข้อบัญญัติ ประจ�าปี 2563
ล�าดับที่ โครงการ งบประมาณ

1. โครงการวางท่อระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2 บ้านนางใบ - บ้านผู้ใหญ่สุพจน์)

วางท่อระบายน�้า	ขนาด	Ø	0.80	เมตร	พร้อมบ่อพักจ�านวน	7	บ่อ	ความยาว	70	เมตร	พร้อมถมลูกรังฝังกลบ 

อัดแน่น	(ตามแบบแปลน	อบต.หนองโสนก�าหนด)	พร้อมป้ายโครงการ	1	ป้าย

270,000

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 1 (ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านป้าเนี่ยม) 

ก่อสร้างรางระบายน�้า	 ปากกว้าง	 0.30	 เมตร	 ลึกเฉล่ีย	 0.60	 เมตร	 ความยาว	 80	 เมตร	 พร้อมฝาเปิด	 -	 ปิด	

คอนกรีตเสริมเหล็ก	(รายละเอียดตามแบบก�าหนด)	พร้อมป้ายโครงการ	1	ป้าย

260,000

3. โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สายเหมืองตาหลอ)

ผิวจราจรกว้าง	 6.00	 เมตร	หนา	 0.04	 เมตร	 ความยาว	 210	 เมตร	 คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก	 คอนกรีตต้อง 

ไม่น้อยกว่า	1,430	ตารางเมตร	(ตามแบบแปลน	อบต.หนองโสนก�าหนด)	พร้อมป้ายโครงการ	1	ป้าย

366,000

4. โครงการวางท่อระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายแซม-บ้านนายพล)

วางท่อระบายน�้า	ขนาด	Ø	0.80	เมตร	พร้อมบ่อพักจ�านวน	7	บ่อ	ความยาว	70	เมตร	พร้อมถมลูกรังฝังกลบ 

อัดแน่น	(ตามแบบแปลน	อบต.หนองโสนก�าหนด)	พร้อมป้ายโครงการ	1	ป้าย

280,000

5. โครงการขดุลอกวชัพชืพร้อมขนย้าย หมูท่ี ่3 เหมอืงโคกฟ้าผ่า (แยกบ้านลงุนงค์-สดุเขตหมูท่ี ่3 บ้านนายเบีย้ว)  

ขุดลอกวัชพืชพร้อมขนย้าย	ปากเหมืองกว้าง	3.00	เมตร	ลึกเฉลี่ย	1.50	เมตร	ความยาว	1,000	เมตร	คิดเป็น

ปริมาตรขุดลอกวัชพืชต้องไม่น้อยกว่า	1,500	ลบ.ม.

60,000

6. โครงการปั้นถนนเสริมหินผุ หมู่ที่ 4 (ต่อเชื่อมถนนเดิม - แยกบ้านนางล�ายอง)

ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	สูงเฉลี่ย	0.50	เมตร	ยาว	373	เมตร	คิดเป็นปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า	1,268	เมตร	

(อยู่ระหว่างรอด�าเนินการ)

338,000

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน�า้ช่วงกลาง หมู่ที่ 5 (บ้าน ส.อบต. - ชนบ้านนางไพเราะ  

สงวนเจียม) ผิวจราจรกว้างรวม	2	ข้าง	3.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	ยาว	70	เมตร	คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า	210	ตร.ม.	พร้อมก่อสร้างรางระบายน�้า	คสล.	ช่วงกลางถนน	ปากรางกว้าง	0.30	 เมตร	ลึกเฉลี่ย	 

0.60	เมตร	ยาว	71	เมตร	พร้อมฝาปิด	-	 เปิด	คสล.	 (รายละเอียดต่าง	ๆ	ตามแบบ	อบต.ก�าหนด)	พร้อมป้าย

โครงการ	1	ป้าย

370,000

8. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 (เหมืองด้วน)

	ความยาว	420	เมตร	(อุดหนุนการประปา) (อยู่ระหว่างรอด�าเนินการ)

168,000

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6 (เหมืองด้วน)

ความยาว	420	เมตร	(อุดหนุนการไฟฟ้า) (อยู่ระหว่างรอด�าเนินการ)

87,000

10. โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (แยกศาลาร้านขายของ-สุดซอยเจ้ม่วย) 

ผิวจราจรกว้าง	 3.50	 เมตร	 หนา	 0.04	 เมตร	 ความยาว	 68	 เมตร	 คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก	 คอนกรีตต้อง 

ไม่น้อยกว่า	238	ตารางเมตร	(ตามแบบแปลน	อบต.หนองโสนก�าหนด)

58,000

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 7 (แยกศาลาร้านนางเก่ง - ถนนเพชรบุรี - บ้านแหลม) 

ก่อสร้างรางระบายน�้า	 ปากกว้าง	 0.30	 เมตร	 ลึกเฉล่ีย	 0.60	 เมตร	 ความยาว	 88	 เมตร	 พร้อมฝาเปิด	 -	 ปิด	

คอนกรีตเสริมเหล็ก	(รายละเอียดตามแบบก�าหนด)	พร้อมป้ายโครงการ	1	ป้าย

273,000

12. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ถนนภายในต�าบลหนองโสน (อยู่ระหว่างรอด�าเนินการ)

100,000

Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization

กองช่าง 
องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน
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Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization
กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน

โครงการงานก่อสร้างที่ได้ด�าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2563
โครงการวางท่อระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2 บ้านนางใบ-บ้านผู้ใหญ่สุพจน์) งบประมาณ 270,000.-บาท

โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สายเหมืองตาหลอ) งบประมาณ 366,000.-บาท

โครงการวางท่อระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายแซม-บ้านนายพล) งบประมาณ 280,000.-บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 1 (ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-บ้านป้าเนี่ยม)  
งบประมาณ 260,000.-บาท
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โครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3 เหมืองโคกฟ้าผ่า (แยกบ้านลุงนงค์-สุดเขตหมู่ที่ 3 บ้านนายเบี้ยว)  
งบประมาณ 60,000.-บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน�้าช่วงกลาง หมู่ที่ 5  
(บ้าน ส.อบต.-ชนบ้านนางไพเราะ สงวนเจียม) งบประมาณ 370,000.-บาท

โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (แยกศาลาร้านขายของ-สุดซอยเจ้ม่วย)  
งบประมาณ 58,000.-บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 7 (แยกศาลาร้านนางเก่ง-ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม)  
งบประมาณ 273,000.-บาท
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โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    การผังเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1. โครงการธนาคารขยะ		 	 	 30,000

2. โครงการอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี	 	 14,450

3. โครงการวางท่อระบายน�้า	คสล.	พร้อมบ่อพัก	หมู่ที่	1	ช่วงที่	2	(บ้านนางใบ	-	บ้านผู้ใหญ่	สุพจน์) 270,000

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	คสล.	หมู่ที่	1	(ศาลากลางหมู่บ้าน	หมู่ที่	1	-	บ้านป้าเนี่ยม) 260,000

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	คสล.	หมู่ที่	7	(แยกศาลาร้านนางเก่ง	-	ถนนเพชรบุรี	-	บ้านแหลม)	 273,000

6. โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	หมู่ที่	7	(แยกศาลาร้านขายของเก่า	-	สุดซอยเจ้ม่วย)	 58,000

7. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน	หมู่ที่	1	-	7 100,000

8. โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	หมู่ที่	2	(สายเหมืองตาหลอ) 366,000

9. โครงการวางท่อระบายน�้า	คสล.	หมู่ที่	3	(จากบ้านนายแซม	-	บ้านนายพล)	 280,000

10. โครงการปั้นถนนเสริมหินผุ	หมู่ที่	4	(ต่อเชื่อมถนนเดิม	-	แยกบ้านนางล�ายอง) 338,000

11. โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมรางระบายน�้าช่วงกลาง	หมู่ที่	5	

(บ้าน	ส.อบต.	-	ชนบ้านนางไพเราะ	สงวนเจียม)	

370,000

12. โครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมขนย้าย	หมู่ที่	3	เหมืองโคกฟ้าผ่า	

(แยกบ้านลุงนงค์	-	สุดเขตหมู่ที่	3	บ้านนายเบี้ยว)	

60,000

13. 	ขยายเขตประปา	หมู่ที่	6	(เหมืองด้วน)	 	 168,000

14. ขยายเขตไฟฟ้า	หมู่ที่	6	(เหมืองด้วน) 87,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต�าบลหนองโสน 150,000

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 148,050

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาครอบครัวในชุมชน 20,000

4. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในต�าบลหนองโสน 20,000

Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization
กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน

เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระท�าที่สุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครอง

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1. โครงการจัดท�า/ทบทวนแผนพัฒนา	อบต.	และแผนชุมชน	 	 	 5,000

2. โครงการสภากาแฟ	 6,000

3. โครงการอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	แก่คณะผู้บริหาร	สมาชิก	อบต.	พนักงานส่วนต�าบล	พนักงานจ้าง)	 80,000

4. โครงการศึกษาดูงาน	อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 250,000

5. โครงการเทิดทูนสถาบัน	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	 18,500

6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 88,400

7. โครงการวันแม่แห่งชาติ 30,000

8. โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ

30,000

9. โครงการจัดท�าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ	อบต.หนองโสน	 100,000

10. โครงการ	อบต.	สัญจร	รับช�าระภาษีเคลื่อนที่ 1,000

11. โครงการบริหารอ�านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม	และอ�านวยความสะดวก	แก่ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับอ�าเภอเมืองเพชรบุรี	พ.ศ.	2563	(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชน	)

11,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนษุย์ สังคมและความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน 
    และปัญหายาเสพติด

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,000

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15,000

3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 19,945

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาด้านคณุภาพชวิีต การศกึษา สาธารณสุข การกีฬา ภมูปัิญญาท้องถิน่  
    ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1. โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	(English	summer	camp) 60,000

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000

3. โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000

4. ค่าอาหารเสริม	(นม) 82,284.42

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	(อาหารกลางวัน) 27,000

6. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 204,500

7. เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)

27,000
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

8. เงินอุดหนุนส�าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

(ค่าหนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

27,000

9. โครงการสัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 44,545

10 โครงการส�ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ 5,400

11. โครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข 140,000

12. โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในต�าบล	ฟุตบอลต้านยาเสพติด	หนองโสนสัมพันธ์คัพ 80,000

13. โครงการประเพณีสงกรานต์รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

14. โครงการแห่เทียนพรรษา 15,000

15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโต	(วัดชมพูพน) 10,000

16. โครงการนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทจ�าลองและรูปหล่อเหมือนปิดทองเจ้าอธิการชม	จนฺทโชโต	

(อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์)	ต�าบลหนองโสน

10,000

17. โครงการจัดงานพระนครคีรี	-	เมืองเพชร 15,000

18. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 104,500

19. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 848,800

20. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ	(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 5,896,300

21. เงินอุดหนุนส�าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,000

บัญชีครุภัณฑ์ ประจ�าปี 2563
ล�าดับ รายการ งบประมาณ

1. จัดซื้อเก้าอี้ส�านักงาน 5,000

2. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card	Reader) 700

3. จัดซื้อถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง	ขนาด	15	ปอนด์ 20,000

4. จัดซื้อเครื่องสูบน�้าท่อสูบน�้า	ขนาด	8.5	นิ้ว	สูง	2	เมตร	จ�านวน	2	ตัว	ๆ	ละ	100,000	บาท	เครื่องสูบน�้า	

ท่อสูบขนาด	6.5	นิ้ว	สูง	1.20	เมตร	จ�านวน	1	ตัว	ๆ	ละ	59,000	บาท

259,000

5. โต๊ะหมู่บูชา 8,500

ภารกิจหน้าที่ของกองช่าง 

	 มีภาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการส�ารวจออกแบบและจดัท�าโครงการทีต่ัง้จ่ายจากเงินรายได้ของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล	งานบ�ารุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค	และจัดท�าทะเบียน	ผังเมือง	 

ควบคมุการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	สิง่ปลกูสร้างท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	 

การให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการจดัท�าโครงการและออกแบบการเขยีนแบบก่อสร้าง	วสัด	ุครภัุณฑ์	 

การจัดท�าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ	การควบคุมบ�ารุงรักษา 

เครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ล�าดับที่ โครงการ งบประมาณ

1. โครงการวางท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 1 ช่วงท่ี	 3	 (บ้านผู้ใหญ่สุพจน์-โรงมะพร้าว)	 วางท่อ 

ขนาด	Ø	0.80	เมตร	พร้อมบ่อพัก	7	บ่อ	ความยาวรวม	70	เมตร	ถมลูกรังฝังกลบอัดแน่น

280,000

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. นามอญนิมิต ซอย 1 หมู่ที่ 2	(บ้านนายน้อย	-	เชื่อมต่อบ่อพัก 

บ้านนายเที้ยน)	 ก่อสร้างรางระบายน�้า	 คสล.	 ปากรางกว้าง	 0.30	 เมตร	 ความลึกเฉลี่ย	 0.60	 เมตร	 

ความยาว	204	เมตร	พร้อมฝาปิด	-	เปิด	คสล.	วางท่อขนาด	Ø	0.30	เมตร	ความยาว	4.00	เมตร

446,000

3. โครงการปรับปรุงถนนเดิม พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ใหม่ หมู่ที่ 3	ปากทางเข้า	ดอนมะกา	-	ลานกีฬา 

ปรับปรุงถนน	ผิวจราจรกว้าง	 3.00	 เมตร	หนา	 0.15	 เมตร	 ยาว	 100	 เมตร	คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า	300	ตร.ม.

258,000

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4	(ช่วงที	่2	บ้านนางส�าราญ	นะเสอื	-	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหัวข่อย)	 

ช่วงที่	2	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	ความยาว	45	เมตร	หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า	180	ตร.ม.

122,000

5. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองชลประทานหมู่ที่ 4	 (บ้านนายเปีย)	 ก่อสร้างท่อลอด	 

ขนาดท่อลอด	1	ช่วง	ความยาว	5.00	เมตร

152,000

6. โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	(ปากทางถนนเพชรบุรี	-	บ้านแหลม	-	สุดถนน	

คสล.	 เดิมริมแม่น�้าเพชรบุรี)	 ซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	 ผิวจราจรกว้าง	 2.60	 เมตร	 หนา	 

0.04	เมตร	ความยาว	270	เมตร	คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า	702	ตร.ม.

180,000

7. โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่6	(ซอยข้างวัดชมพพูน)	ซ่อมแซมถนนปแูอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีต	

ช่วงที่	1	ผิวจราจรกว้าง	4.70	เมตร	หนา	0.04	เมตร	ความยาว	29	เมตร	คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตไม่น้อยกว่า	136	ตร.ม.

ช่วงที	่2	ผวิจราจรกว้าง	5.30	เมตร	หนา	0.04	เมตร	ความยาว	220	เมตร	คดิเป็นพืน้ทีป่แูอสฟัลท์ติก 

คอนกรตีไม่น้อยกว่า	1,166	ตร.ม.	หรอืคดิเป็นพืน้ทีป่แูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า	1,302	ตร.ม.

338,000

8. โครงการขุดลอกรางระบายน�้า คสล. หมู่ที่ 7 (รอบหมู่บ้าน)	ขุดลอกรางระบายน�้า	คสล.	รอบหมู่บ้าน	

หมู่ที่	7	ความยาวรวม	3,000	เมตร

155,000

รวม 1,931,000

โครงการก่อสร้างที่จะด�าเนินการตามข้อบัญญัติ 
ประจ�าปี 2564

Nongsano Subdistirct Adminitrative Organization

กองช่าง 
องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองโสน

ปัญหามิใช่จุดจบ แต่มันคือการน�าทาง
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