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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง
อ าเภอ จอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น  31,000,000  บาท  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 9,972,400
งบบุคลากร 6,998,600

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,435,500

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จ านวน 1 คน

รองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,300

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต. จ านวน 1 คน

รองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,300

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบพิเศษประจ าต าแหน่งนายก อบต. 

จ านวน 1 คน รองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี/                                

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,750,400

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,563,100

เงินเดือนพนักงาน 2,200,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่

พนักงานส่วนต าบล จ านวน  9 อัตรา  จ านวน  12  เดือน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 6,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดือน

ให้แก่พนักงานส่วนต าบล เช่น เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว

เงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และอื่นๆ
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เงินประจ าต าแหน่ง 219,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

เท่ากับเงินประจ าต าแหน่งทีไ่ด้รับอยู่ของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี

สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 980,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

จ านวน  9 อัตรา  จ านวน  12  เดือน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 158,100

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ

งบด าเนินงาน 2,450,000

ค่าตอบแทน 465,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 335,000

เพือ่จ่ายเป็น

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ

    งานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  จ านวน  30,000 บาท

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ

    สอบคัดเลือก/คัดเลือก พนักงานส่วนต าบลเพือ่แต่งต้ังให้ด ารง

    ต าแหน่งทีสู่งขึ้น จ านวน 50,000 บาท

3.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.)กรณีผู้อ านวยการ

   ศูนย์ อปพร. มีค าส่ังให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.

   จ านวน 55,000 บาท

4.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น

    เงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ

    พนักงานจ้าง ของ อบต. 200,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
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ค่าเช่าบ้าน 90,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล

และผู้บริหาร
ค่าใชส้อย 1,010,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 300,000

เพือ่จ่ายเป็น

1.ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

  โครงการต่าง ๆ ส าหรับนายก อบต. รองนายก อบต. 

  เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล  

  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

  จ านวน 110,000 บาท

2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์

    ส านักงาน อบต. ค่าจ้างแรงงานในการจัดท าของ แบกหาม

    สัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและ

    เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

    จ านวน  150,000 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร

    เล่มแผนพัฒนาต าบล ข้อบัญญัติต่าง ๆ และเอกสารประกอบ

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ค่ารับวารสาร 

    หนังสือพิมพ์ประจ าส านักงาน เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือ

    เอกสารทางวิชาการทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชน

    และ อบต.  จ านวน  20,000 บาท

4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม

    ของ อบต.ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ

    วารสารหรือ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  จ านวน 20,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000

เพือ่จ่ายเป็น

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่าตรวจ

    นิเทศน์งาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน

    และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 

    ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวเนื่อง

    กับการรับรอง (ต้ังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ

    ปีงบประมาณทีล่่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้

    เงินจ่ายขาดเงินสะสมและทีม่ีผู้อุทิศให)้จ านวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 

    หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือ

    ตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือ

    การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กร

    ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

    รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการอื่นหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร

    เคร่ืองด่ืม เคร่ืองใช้ในการรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซ่ึง

    จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง ในการประชุม รวม

    ถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง

    จ านวน  10,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง

ทีว่่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น

ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
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3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 400,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่

ค่าคอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่ารถยนต์

ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าของทีร่ะลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้น าชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ                     

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 56 ล าดับที ่3)

4. ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ เช่น

วันปิยมหาราช งานรัฐพิธี งานวันท้องถิ่นไทย งานวันส่ิงแวดล้อมโลก

หรือการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ        

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 47 ล าดับที ่13)
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุม่และพวงมาลา ฯลฯ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุม่

และพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระ

และโอกาสทีจ่ าเป็น
6. ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น โครงการประชาคมต าบล เพือ่การมีส่วนร่วมของ

การพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมต าบล,การจัดประชุม

สภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชนสัญจร

และกิจการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561             

หน้า 58 ล าดับที ่1)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และทรัพย์สินอื่น ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ 550,000

วัสดุส านักงาน 150,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม

ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ

แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง ฯลฯ
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รวม บาท
รวม บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่

ผงซักฟอก ถ้วย จาน น้ าด่ืม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุต่าง ๆ เช่นแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน

น้ ามันเบรก น้ ากรด น้ ากล่ัน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000

เพือ่จัดซ้ือวัสดุต่าง ๆ เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน

น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.

เคร่ืองตัดหญ้า, เคร่ืองพ่นหมอกควัน และอื่น ๆ 

ทีใ่ช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม

และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค 425,000

ค่าไฟฟ้า 300,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับทีท่ าการ อบต.และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของ อบต.รวมทัง้ทรัพย์สินอื่นและทีส่าธารณะทีอ่ยู่

ในความรับผิดขอบของ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนที ่ส าหรับทีท่ าการ 

อบต. และส านักงานอื่น ๆ ของ อบต.
ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา

ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 90,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (internet)

ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการผ่านระบบ Leased Line

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการใช้บริการ
งบลงทุน 443,800

ค่าครุภัณฑ์ 160,800
ครุภัณฑ์ส านักงาน
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1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 24,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 1.20 เมตร 

พร้อมเก้าอี้นั่งท างาน จ านวน  6 ชุด
2. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 7,500
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน มีล้อ จ านวน 5 ตัว

3. ค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ 18,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ 

ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร จ านวน 10 ตัว
4.ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร  40 ช่อง จ านวน 1 ใบ

5.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก 5,800
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นซีดี ดีวีดี 4,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นซีดี ดีวีดี จ านวน 1 เคร่ือง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน  1 เคร่ือง

1. ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน 46,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง  

มีคุณสมบัติพืน้ฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

  ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 

   6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ 

   Smart Memory                                                                      

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง     

หรือดีกว่า ดังนี้

  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วย

       ความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
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   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวล

       ผลกลาง แบบ Grophics Processing Unit 

       ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า          

       1 GB หรือ

2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 6,200

   3) มีหน่วยประมวลผลเพืแ่สดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก 

       แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้

       หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด

   ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 

    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

  แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

ขาวด า  แบบ Network  มีคุณสมบัติพืน้ฐาน  ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB                          

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 800 VA จ านวน 2 ชุด 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 20,000
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 หน้าที ่58  ล าดับที ่12
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

  โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000

ก่อสร้างอาคารผลิตน้ าด่ืม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และ

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงห้องน้ า 

ระบบระบายน้ า อาคารต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อบต. ระบบไฟฟ้า ฯลฯ

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000

รายจ่ายอ่ืน 20,000

รายจ่ายอื่น 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่รึกษา วิจัย ประเมินผล

หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจัดหาหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง บริหารจัดการระบบต่าง ๆ

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเ่ป็นกลาง เพือ่เป็นผู้ด าเนินการ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

งบเงินอุดหนุน 60,000

เงินอุดหนุน 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000

ก่อสร้างอาคารผลิตน้ าด่ืมองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 183,000

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 283,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือ่ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ
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1.เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอจอมบึง

โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที ่5 สืบสาน

ประเพณีของดีจอมบึง ประจ าปี พ.ศ.2558  (จะด าเนินการ

ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ

การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

จ านวน 50,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า 47       

ล าดับที ่15)

2.เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอจอมบึง

โครงการจัดงาน "ท่องเทีย่วราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559"

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี(จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

จ านวน 10,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 48        

ล าดับที ่16)

งานบริหารงานคลัง 1,846,000
งบบุคลากร 1,581,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,581,000

เงินเดือนพนักงาน 587,900
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่

พนักงานส่วนต าบล จ านวน  2 อัตรา  จ านวน  12 เดือน
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี

สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 209,100
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า

จ านวน  1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 622,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

จ านวน  7  อัตรา  จ านวน  12  เดือน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น

ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 120,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ

งบด าเนินงาน 265,000

ค่าตอบแทน 55,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทัว่ไปของ อบต.
ค่าเช่าบ้าน 25,000

70,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

1.ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

โครงการต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป

จ านวน  50,000 บาท

2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ

แบกสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและ

เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

จ านวน  20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล

ค่าใชส้อย 210,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
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2.โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน          

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 57 ล าดับที ่6)

3. โครงการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีเคล่ือนที ่

ประจ าปี 2559
20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้  จัดเก็บภาษีเคล่ือนที ่ประจ าปี 2559                          

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 57 ล าดับที ่7)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 146,000

งบด าเนินงาน 140,000

ค่าใชส้อย 140,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน

เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และการบริหารจัดการ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561       

 หน้า 52 ล าดับที ่10)
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ า

ท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ

50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความ

ปลอดภัยประจ าท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง)ตามแผน

ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ                                   

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 52 ล าดับที ่11)
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เพือ่จ่ายเป็น

1.ค่าจัดซ้ือถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 20 ถัง

    จ านวน  30,000 บาท

2.ค่าจัดซ้ือรองเท้าบูทดับเพลิง มาตรฐาน NFPA จ านวน 2 คู่

    จ านวน  7,000 บาท

3.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะการใช้ถังดับเพลิง และการระงับ

เหตุอัคคีภัย
40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะการใช้ถังดับเพลิง 

และการระงับเหตุอัคคีภัย  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561              

หน้า 51  ล าดับที ่8)
งบลงทุน 6,000

ค่าครุภัณฑ์ 6,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 6,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ขนาดไม่ต่ ากว่า

12 ล้านพิเซล จ านวน 1 ตัว
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 305,600

งบด าเนินงาน 193,000

ค่าใชส้อย 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการต้ังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่างๆ (วันปีใหม,่ วันสงกรานต์) 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดโครงการ                                    

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 51 ล าดับที ่6)

ค่าวัสดุ 173,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร.,หมวก,

เส้ือคอกลม, เข็มขัด, รองเท้า) ของอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ศูนย์อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 53,000
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3.ค่าจัดซ้ือถุงมือดับเพลิง จ านวน 2 คู่

    จ านวน  6,000 บาท

4.ค่าจัดซ้ือชุดซ้อมดับเพลิง เส้ือ กางเกง จ านวน 2 ชุด

    จ านวน  10,000 บาท

วัสดุอื่น 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจการงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เช่น กระบองไฟจราจร ข้อต่อสวมเร็ว สายยาง

สายดับเพลิง เชือกช่วยชีวิต วาล์วและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็น

ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

งบลงทุน 112,600

ค่าครุภัณฑ์ 112,600

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง 12,600

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง

ขนาด 120x160x50 CM จ านวน  1 ตู้

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือ่ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,326,000

งบบุคลากร 1,020,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,020,000

เงินเดือนพนักงาน 530,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี

สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 400,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

จ านวน  6  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  และเป็นเงิน

สมทบค่าตอบแทนเพิม่ในส่วนทีเ่กินจากการได้รับจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป 

และเป็นเงินสมทบเงินเพิม่ต่างๆ ในส่วนทีเ่กินจากการ

ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จัดสรรให้ เช่น เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ
งบด าเนินงาน 306,000

ค่าตอบแทน 46,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ค่าเช่าบ้าน 36,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล
ค่าใชส้อย 260,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 70,000

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

    โครงการต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง

    ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป และผู้มีสิทธิเบิกได้

    ตามระเบียบฯ จ านวน  40,000 บาท 

2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ 

    แบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 

    ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน

    ต าบลปากช่อง  จ านวน  30,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น

ค่าเบีย้เล้ียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 150,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ

เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 

ค่าจัดสถานที ่ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นเพือ่ให้เด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง, 

เด็กนักเรียน,เยาวชน,ผู้ปกครอง และประชาชนในพืน้ที่

ต าบลปากช่องได้ร่วมกิจกรรม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561          

หน้า 46 ล าดับที ่1)

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,096,330

งบด าเนินงาน 3,399,280

ค่าใชส้อย 1,286,800

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,136,800

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 46 ล าดับที ่3)
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 47 ล าดับที ่6)
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 ศูนย์
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47 ล าดับที ่8)
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ค่าวัสดุ 2,112,480

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่

ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ทีถู่พืน้ น้ าด่ืม ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,892,480

1.ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

จ านวน 280 วัน   จ านวน   418,920 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.            

2559 - 2561 หน้า 46 ล าดับที ่2)

2.ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงาน                

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตต าบลปากช่อง

ทัง้ 8 แห่ง จ านวน 260 วัน  จ านวน  1,473,560 บาท                         

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 46 ล าดับที ่4)

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน  ได้แก่ ชุดนักเรียน 

ชุดพละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่อง  ส าหรับเด็กเล็กทีย่ากจนและขาดแคลน

งบลงทุน 621,050

ค่าครุภัณฑ์ 321,050

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 12,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 1.20 เมตร

พร้อมเก้าอี้นั่งท างาน  จ านวน 3 ชุด
2. ค่าจัดซ้ือโต๊ะเรียนเด็กอนุบาล 28,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเรียนเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

จ านวน  7 ชุด

3. ค่าจัดซ้ือโต๊ะเรียนแบบนั่งกับพืน้ 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเรียนแบบนั่งกับพืน้ ขนาด 60 ซม.x120 ซม.x30 ซม.  

จ านวน  10 ตัว

4. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม 500

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม จ านวน 1 ตัว
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5. ค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 8,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ชุด

6. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก 5,800

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้

7. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 11,600

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ จ านวน 4 ตู้

8. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด  2 บาน 8,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้

9. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 10 ล้ินชัก 31,500

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 10 ล้ินชัก จ านวน 9 ตู้

10. ค่าจัดซ้ือบล็อกสี 3 ช่อง 14,350

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบล็อกสี 3 ช่อง จ านวน 41 บล็อก

11. ค่าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ (คละสี) 4,800

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ(คละสี) จ านวน 3 อัน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ค่าจัดซ้ือพัดลมเพดานพร้อมติดต้ัง 75,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมเพดานพร้อมติดต้ัง จ านวน 30 ตัว

2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน 5,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน

จ านวน 1 ชุด
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดี 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดี จ านวน 3 เคร่ือง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว 27,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว ความละเอียด

จอภาพ 1366x768 พิกเซล จ านวน 3 เคร่ือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



70

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน 23,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 เคร่ือง มีคุณสมบัติพืน้ฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

   ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาด

   ไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache Memory 

  หรือแบบ Smart Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  หรือดีกว่า ดังนี้

   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ี

       หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

ครุภัณฑ์อื่น

   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย

       ประมวลผลกลาง แบบ Grophics Processing Unit 

       ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลัก ในการแสดงภาพขนาด

       ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

  3) มีหน่วยประมวลผลเพืแ่สดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก

      แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วย

      ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

    มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

ค่าจัดซ้ือโต๊ะม้าหิน 31,500

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะม้าหิน  จ านวน  9 ชุด

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 

  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

  แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
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จ านวน บาทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 50,000

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 300,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

1.ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
100,000

รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กาบริหารส่วนต าบลปากช่อง
2.ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค
100,000

รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค
3.ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด
100,000

รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด                                               

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 47 ล าดับที ่7)

งบเงินอุดหนุน 3,076,000

เงินอุดหนุน 3,076,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,076,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน

ให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ ทัง้ 8 แห่ง

จ านวน 200 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 46 ล าดับที ่5)

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 50,000

งบเงินอุดหนุน 50,000

เงินอุดหนุน 50,000

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 44 ล าดับที ่4)

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เพือ่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมี

ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต าบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง

สังคม และชุมชน ต าบล หรือกิจการทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 433,000

งบด าเนินงาน 100,000

ค่าวัสดุ 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ สารเคมีพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน 333,000

เงินอุดหนุน 333,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 333,000

1.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพ

เบือ้งต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมู่บ้านละ 15,000 บาท

จ านวน  225,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48        

ล าดับที ่6)

2.อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ในเขตพืน้ที่

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ปากช่อง, รพ.สต.บ้านเขาปิน่ทอง

และ รพ.สต.บ้านเขาผ้ึง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  จ านวน 108,000 บาท                     

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 45 ล าดับที ่6)

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,748,800

งบบุคลากร 1,603,800

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,603,800

เงินเดือนพนักงาน 761,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4 อัตรา  

จ านวน  12  เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี

สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,800
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

จ านวน  6  อัตรา  จ านวน  12  เดือน
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 120,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ

งบด าเนินงาน 145,000

ค่าตอบแทน 35,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล

ค่าใชส้อย 110,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 80,000

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

    โครงการต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง

    ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  และผู้มีสิทธิเบิกได้

    ตามระเบียบฯ  จ านวน  30,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการจัดท าของ 

    แบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

    ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน

    ต าบลปากช่อง  จ านวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น

ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป
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งานไฟฟ้าถนน 4,214,900

งบด าเนินงาน 290,000

ค่าใชส้อย 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และทรัพย์สินอื่น ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ 270,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุและโทรทัศน์ ส าหรับใช้

ภายในอาคารทีท่ าการและสถานที ่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ 

โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง 120,000

1.ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง ส าหรับใช้ภายใน

อาคารทีท่ าการ และสถานทีท่ีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

เช่น ค้อน ตะปู ไม้ สี แปรงทาสี โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์

จ านวน 20,000 บาท

2.ค่าจัดซ้ือยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใช้ในการซ่อมแซม

ถนนทีช่ ารุดภายในต าบลปากช่อง  จ านวน 100,000 บาท

งบลงทุน 3,174,900
ค่าครุภัณฑ์ 67,300
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน  จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 5,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว

2.ค่าจัดซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้า 5,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้

3.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 6,300

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง



75

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000

1. โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจรเชื่อมสายส านักพุทรา หมู่ที ่1 -             

บ้านหนองบัว หมู่ที ่13  ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี              

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

 บดอัดแน่น (95% Standard Proctor Density) พร้อมวางท่อระบาย  คสล.

(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุด   จุดละ 5 

ท่อน รวม 5 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561    หน้า 32      

ล าดับที ่91)

411,300

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือ่ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,107,600
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแก 

หมู่ที ่4  ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

 ระยะทาง 250 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉล่ีย   0.15 เมตร  ผิวจราจร            

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พืน้ทีล่าดยางไม่น้อยกว่า 1,000       

ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่24       

ล าดับที ่21)

441,700

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาผ้ึง หมู่ที ่7 

ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 160 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ผิวจราจร                   

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พืน้ทีล่าดยางไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

 ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่22 ล าดับที ่4)

437,400

4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที ่8 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ       

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้าที ่ 45  ล าดับที ่ 11)

420,000
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5.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที ่10 ต าบลปากช่อง 

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร           

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46   ล าดับที ่15)

301,800

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายผิน  ข าสุวรรณ์          

 หมู่ที ่11 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ผิวจราจรกว้าง 3.00  

เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 

ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย  0.50 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (แผนพัฒนาสามปี

 พ.ศ.2559-2561 หน้า 29  ล าดับที ่ 57)

186,000

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากช่อง - 

หนองบัว - เขาประทับช้าง หมู่ที ่13 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา  0.05  เมตร พืน้ทีล่าดยางไม่น้อยกว่า 

1,200 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่27 

ล าดับที ่39)

447,700

8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสง่า        

ปานคล้าย  หมู่ที ่14 ต าบลปากช่อง   อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี               

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉล่ีย 

0.15  เมตร  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา  0.05 เมตร 

พืน้ทีล่าดยางไม่น้อยกว่า  1,000 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่  27 ล าดับที ่ 42)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 20,000

441,700

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงทีดิ่น

และส่ิงก่อสร้าง  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน 750,000

เงินอุดหนุน 750,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 750,000
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เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา                  

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ทีต่ าบลปากช่อง  หรือ                     

ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวกับยาเสพติด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561       

หน้า 45 ล าดับที ่8)

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ในการติดต้ัง

ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่6 ต าบลปากช่อง

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี    จ านวน  400,000  บาท

2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ในการติดต้ัง

ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่15  ต าบลปากช่อง

อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  จ านวน  350,000 บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 333 ล าดับที ่111 )

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 435,000

งบด าเนินงาน 150,000

ค่าใชส้อย 150,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน

การขับเคล่ือนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ประชาชนต าบลปากช่อง             

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 42 ล าดับที ่2)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในพืน้ทีต่ าบลปากช่อง
50,000

3.ส่งเสริมและสนับสนุน เพิม่ศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ

ในต าบลปากช่อง
50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุน เพิม่ศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน

ต าบลปากช่อง เช่น การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ, การฝึกอบรม,

ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561             

 หน้า 41 ล าดับที ่1)

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคล่ือนการเรียนรู้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
50,000
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1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมหมู่บ้าน  จ านวน 105,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมด้านการรักษาความ

สงบเรียนร้อยในเขตต าบลปากช่อง ป้องกันปัญหาอาชญากรรม

ปัญหายาเสพติด การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ                                     

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 58 ล าดับที ่3)

ครุภัณฑ์กีฬา

งบลงทุน 100,000

ค่าครุภัณฑ์ 100,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ที ่10 ต าบลปากช่อง 

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561           

หน้า 46 ล าดับที ่15)

100,000

งบเงินอุดหนุน 185,000

เงินอุดหนุน 185,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 185,000

2. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลปากช่อง  จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพความ

เข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมือง หรือประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจน

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 58     

ล าดับที ่2)

3. อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการต าบลปากช่อง  จ านวน  50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพความ

เข้มแข็งของศูนย์บริการคนพิการ  เพือ่พัฒนาด้านสุขภาพคนพิการให้

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561             

หน้า 44 ล าดับที ่5)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทัง้ 15 หมู่บ้าน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 400,000

งบด าเนินงาน 100,000

ค่าวัสดุ 100,000

วัสดุกีฬา 100,000
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การบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมกีฬา

งบด าเนินงาน 330,000

งบเงินอุดหนุน 300,000

เงินอุดหนุน 300,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 50,000

ต าบลปากช่อง ศูนย์กีฬาต าบลและหมู่บ้าน  ในการจัดการแข่งขันกีฬา

หน้า 47 ล าดับที ่11)
2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหามหาราชินี  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  

เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ 

 ค่าจ้างท าโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง

 ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน  ตลอดจน

รายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561         

หน้า 47 ล าดับที ่12)

3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 170,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  

เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  เคร่ืองขยายเสียง  

ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการ

จัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (แผนพัฒนาสามปี           

พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 47 ล าดับที ่14)

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาต าบลปากช่อง เป็นค่าใช้จ่ายใน

ฝึกอบรมทักษะการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ต าบลปากช่อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 49 ล าดับที ่10)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 330,000

5 ธันวามหาราช เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561

ค่าจ้างท าโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง
ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน  ตลอดจน
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4.โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา

เฉลิมพระเกียรติ  เช่น  ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  

เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าเงินสนับสนุนค่าจัดดอกไม้และวัสดุตกแต่งรถขบวน ในการจัดงาน  

ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 

หน้า 47 ล าดับที ่14)
5.โครงการคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรของ อบต.  เด็กเยาวชน และ

ประชาชนต าบลปากช่อง
20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม 

ส าหรับบุคลากรของ อบต.  เด็กเยาวชน และประชาชนต าบลปากช่อง เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ

ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 56 ล าดับที ่2)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 10,000

งบด าเนินงาน 10,000

ค่าวัสดุ 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์

ปุย๋ พันธุพ์ืช จอบหมุน จอบพรวน สปริงเกอร์ ฯลฯ
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 40,000

งบด าเนินงาน 40,000

ค่าใชส้อย 40,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 40,000

1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงานต่างๆ ในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บ ารุงรักษา ใส่ปุย๋

พรวนดิน ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง บริเวณพืน้ทีป่่าชุมชนของ

ต าบลปากช่อง และตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการใน

พระราชด าริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ

จ านวน  10,000 บาท

2.ค่ารังวัดทีดิ่นซ่ึงเป็นทีส่าธารณประโยชน์และทีดิ่นทีไ่ด้รับอุทิศ

จ านวน  30,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 1,563,000

งบด าเนินงาน 1,444,000

ค่าใชส้อย 164,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 14,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดต้ังมิเตอร์ระบบประปา

ค่าจ้างแรงงานในการซ่อมแซมระบบประปา และ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ

งานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และทรัพย์สินอื่น ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ 80,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปาต่างๆ ทีใ่ช้ส าหรับงาน

กิจการประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น

ข้อต่อ ข้องอ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาอื่นๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปาและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ

ระบบไฟฟ้ากิจการประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

งบลงทุน 119,000

ค่าครุภัณฑ์ 119,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ชนิดจมน้ า ขนาด 2 แรง 75,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ชนิดจมน้ า ขนาด 2 แรง

จ านวน 3 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้า จ านวน 3 ชุด เพือ่ใช้ใน

กิจการประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือ่ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 1,082,970

งบกลาง 1,082,970

งบกลาง 1,082,970

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 240,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นผลประโยชน์และ

สวัสดิการแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในอัตรา

ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่2 และฉบับที ่3

พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้าง

ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคม

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ส ารองจ่าย 302,970

เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็น หรือใน

กรณีทีห่น่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายทีเ่บิกจ่ายได้ หรือมี

แต่ไม่เพียงพอกับความจ าเป็นทีต้่องจ่าย หรือไม่ได้ต้ังจ่ายในงบ

ประมาณรายจ่ายหรือมีรายจ่ายนอกเหนือไปจากงบประมาณทีไ่ด้

รับอนุมัติหรือทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพือ่บรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเท่านั้น ส าหรับการอนุมัติ

ให้ใช้เงินส ารองจ่ายเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19
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เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที ่28 มิถุนายน 2549

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ เพือ่สนับสนุนองค์การบริหารส่วน

ต าบลด าเนินการและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ

โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (อบต.ขนาดใหญ)่ ของ

ค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 250,000

เพือ่เป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจ าปีสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1

ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ หรือ

เงินอุดหนุน ตามควมในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2548

และกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2500

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 190,000


