
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอ จอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,363,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,069,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน  
รองนายก อบต. จํานวน  2 คน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. จํานวน 1 คน  
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งนายก อบต.
จํานวน 1 คน  รองนายก อบต.จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,634,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)และอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 219,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,514,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 428,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 298,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง       จํานวน   30,000 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับแต่งตังเป็นกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งทีสูงขึน             จํานวน    20,000 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.)กรณีผู้อํานวยการ
ศูนย์ อปพร.มีคําสังให้ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง           จํานวน   48,000 บาท
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษเงินรางวัลประจําปี) จํานวน 200,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,081,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 391,900 บาท

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
โครงการต่าง ๆ  ของนายก อบต. รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
จํานวน  200,000 บาท       
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์
สํานักงาน อบต.ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ  แบกหาม
สัมภาระ  ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับภารกิจของ อบต.
จํานวน  150,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร 
เล่มแผนพัฒนาตําบล  ข้อบัญญัติต่าง ๆ และเอกสารประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ค่ารับวารสาร 
หนังสือพิมพ์ประจําสํานักงาน เอกสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือเอกสาร
ทางวิชาการทีจําเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชน
และองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน    21,900 บาท  
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม
ของ อบต.ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพวารสารหรือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ
จํานวน    20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจนิเทศงาน
ตรวจงาน  หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองกับการรับรอง(ตังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 
ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้)
จํานวน  10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการอืนหรือเอกชน 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรอง ในการ
ประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
จํานวน  10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
หรือผู้บริหารท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
ใหม่) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/
ว 1932 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ารถยนต์
ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีใช้ในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้นําชุมชนและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธี งานวันท้องถินไทย งานวันสิงแวดล้อมโลก 
หรือการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น โครงการประชาคมตําบล เพือการมีส่วนร่วมด้าน
การพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมตําบล,การจัดประชุมสภา
อบต.สัญจร,การจัดโครงการนายกพบประชาชนสัญจร 
และกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน
5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ถ้วย จาน นําดืม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
นํามันเบรก นํากรด นํากลัน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต., 
เครืองตัดหญ้า, เครืองพ่นหมอกควันและอืน ๆ 
ทีใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม
และอืนทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
รวมทังทรัพย์สินอืนและทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลือนที สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลและสํานักงานอืนๆ ของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ต (internet) 
ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการผ่านระบบ Leased Line 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 709,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 659,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี
นังทํางาน จํานวน 2 ชุด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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3. ค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ
ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร จํานวน 10 ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดรถยนต์ 10 ล้อ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบรวมกับ อบจ.ราชบุรี ตามโครงการจัดซือ
รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดรถยนต์ 10 ล้อ 
เครืองยนต์ดีเซลมีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  200 แรงม้า 
เป็นเครืองยนต์ทีได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษตาม 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขับเคลือน มีความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 
มีถังนําและถังโฟมอยู่ในตัว พร้อมระบบผสมโฟมด้านบนของตัวถัง
ติดตังแท่นปืนฉีดนํา/โฟม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 คัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองเล่นซีดี ดีวีดี จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นซีดี ดีวีดี จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 2 เครือง 
มีคุณสมบัติพืนฐานดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
  และหรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
   นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ L3 
  Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
   ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
  ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
  แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
   600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 800 AV จํานวน 2 ชุด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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3. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 19,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดํา  แบบ Network
มีคุณสมบัติพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 
  Base TX หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
   กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (รายจ่ายเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 
เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา เครืองจักรกล ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงห้องนําภายในอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ระบายนํา ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 50,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง บริหารจัดการระบบต่าง ๆ 
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอจอมบึง  
โครงการสักการะบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 5 สืบสานประเพณี
ของดีจอมบึง  ประจําปี พ.ศ. 2557(จะดําเนินการได้ต่อเมือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,743,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,528,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,528,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 830,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
โครงการต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป                  
จํานวน  50,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ 
แบกสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล                
จํานวน  20,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3. โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
จัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2558 จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 146,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และการบริหารจัดการเพือเพิมประสิทธิภาพของศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน 
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.)และการบริหารจัดการ
เพือเพิมประสิทธิภาพศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจําท้อง
ถิน (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในพืนทีความรับผิดชอบ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความ
ปลอดภัยประจําท้องถิน  (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผน
ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในเขตพืนทีความรับผิดชอบ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการใช้ถังดับเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภัย แก่ผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการใช้ถังดับเพลิง
และการระงับเหตุอัคคีภัย แก่ผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ขนาดไม่ตํากว่า 
12 ล้านพิเซล  จํานวน 1 ตัว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 385,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 193,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่าง ๆ 
(วันปีใหม่, วันสงกรานต์) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 173,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร., หมวก, 
เสือคอกลม, เข็มขัด, รองเท้า) ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจัดซือถังดับเพลิงเคมี  ขนาด 15 ปอนด์  จํานวน  20  ถัง
      จํานวน  30,000  บาท
2. ค่าจัดซือรองเท้าบูทดับเพลิง มาตรฐาน NFPA จํานวน  2  คู่
      จํานวน    7,000  บาท
3. ค่าจัดซือถุงมือดับเพลิง  จํานวน  2  คู่
      จํานวน    6,000  บาท
4. ค่าจัดซือชุดซ้อมดับเพลิง เสือ กางเกง  จํานวน  2 ชุด
      จํานวน  10,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในกิจการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น กระบองไฟจราจร ข้อต่อสวมเร็ว สายยาง
สายดับเพลิง  เชือกช่วยชีวิต วาล์วและอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารสวนตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 192,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 192,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 12,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง  
ขนาด 120x160x50 cm จํานวน 1 ตู้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือและติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังกล้องวงจรปิด CCTV)ตามมาตรฐาน
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง (รายจ่ายเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท) เช่น 
ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา เครืองจักรกล ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,833,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,508,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,508,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 891,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 521,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป และเป็นเงิน
สมทบค่าตอบแทนเพิมในส่วนทีเกินจากการได้รับจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัดสรรให้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  
และเป็นเงินสมทบเงินเพิมต่าง ๆ ในส่วนทีเกินจากการ
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
จัดสรรให้ เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
ต่าง ๆ  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จํานวน  40,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ
แบกสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับภารกิจของ อบต.
จํานวน  30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  ค่าจัดสถานที 
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  เครืองขยายเสียง  ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างเหมา
บริการอืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเพือให้เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง,เด็กนักเรียน,เยาวชน, 
ผู้ปกครอง และประชาชนในพืนทีตําบลปากช่องได้ร่วมกิจกรรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,896,880 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,174,980 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,148,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,008,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 5 ศูนย์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  วงเงินไม่เกิน 
5,000บาท)เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ และบํารุงทรัพย์สินอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,026,980 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ทีถูพืน นําดืม ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,806,980 บาท
1. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ อบต. จํานวน 280 วัน
จํานวน      352,800  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สํารับนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)ในเขตตําบลปากช่อง
ทัง 8 แห่ง จํานวน 260 วัน
จํานวน  1,454,180  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแบบนักเรียน  ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพละ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
สําหรับเด็กเล็กทียากจนและขาดแคลน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 525,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอีนังทํางาน จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 1.20 เมตร  
พร้อมเก้าอีนังทํางาน จํานวน 2 ชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. เก้าอีนังทํางาน จํานวน 1,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังทํางาน  จํานวน 1 ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 ชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
4. ตู้บานเลือนทึบ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนทึบ  จํานวน  1 ตู้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
5. ตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด  จํานวน 2 ตู้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
6. บล็อกสี 3 ช่อง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบล็อกสี  3  ช่อง  จํานวน 20 บล็อก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
7. ชันวางหนังสือ (คละสี) จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือ (คละสี) จํานวน 1 อัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. พัดลมเพดานพร้อมติดตัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมเพดานพร้อมติดตัง  จํานวน  4  ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. พัดลมผนังพร้อมติดตัง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมผนังพร้อมติดตัง  จํานวน  3  ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. ตู้ทํานําเย็น จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําเย็น  จํานวน  1 ตู้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. เครืองเล่นดีวีดี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นดีวีดี    จํานวน  4  เครือง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. โทรทัศน์ LCD จอแบน 24 นิว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LCD  จอแบน 24 นิว  
จํานวน  3  เครือง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท) เช่น 
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1. ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปินทอง จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปินทอง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2. ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กาบริหารส่วนตําบลปากช่อง จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กาบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3. ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

4. ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

5. ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสูงเนิน จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสูงเนิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 3,196,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,196,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,196,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน   ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนทีความรับผิดชอบ
ทัง 8 แห่ง  จํานวน  200  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากช่อง  
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตําบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง
สังคม และชุมชน ตําบล หรือกิจการทีเป็นสาธารณะประโยชน์อืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 675,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการรณรงค์
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการรณรงค์
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าวัคซีน ค่ายาคุมกําเนิด ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างแรงงานฉีดวัคซีน 
รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการกิจกรรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  สารเคมีพ่น
หมอกควัน ทรายอะเบท เพือกําจัดลูกนํายุงลายรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการกิจกรรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือเครืองพ่นละอองฝอย ULV จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นละอองฝอย ULV  จํานวน 2 เครือง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 315,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 315,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 315,000 บาท

1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)                  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพ
เบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)หมู่บ้านละ 
15,000 บาท             จํานวน  225,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ในเขตพืนที 
จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่ รพ.สต.ปากช่อง, รพ.สต.บ้านเขาปินทอง 
และ รพ.สต.บ้านเขาผึง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ       จํานวน  90,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,793,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 954,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 582,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
ต่าง ๆ  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จํานวน  30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ
แบกสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
จํานวน  30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
และบํารุงทรัพย์สินอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุและโทรทัศน์ สําหรับใช้
ภายในอาคารทีทําการและสถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ 
โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
1. ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการก่อสร้าง สําหรับใช้ภายใน
อาคารทีทําการ และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
เช่น ค้อน ตะปู ไม้ สี แปรงทาสี โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์
จํานวน  20,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจัดซือยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือใช้ในการซ่อมแซม
ถนนทีชํารุดภายในตําบลปากช่อง     จํานวน  50,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 2,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,530,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถกระเช้า ชนิดรถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิค 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถกระเช้า ชนิดรถยนต์บรรทุกติดตังเครน
ไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  สามารถยกสูงไม่น้อยกว่า 
12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
เครืองยนต์มาตรฐาน มอก.2315-2551 มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
130 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจํารถ จํานวน 1 คัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 
เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครืองจักรกล ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง 
เป็นค่าใช้จ่ายติดตังไฟสาธารณะ (ส่องสว่าง) ให้ราษฎรในพืนที 
หมู่ที 8 บ้านหนองไผ่ และหมู่ที 10 บ้านหนองตาเนิด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พืนทีตําบลปากช่อง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืนทีตําบลปากช่อง  
หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับยาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลือนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การขับเคลือนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ประชาชนตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ส่งเสริมและสนับสนุน เพิมศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบล
ปากช่อง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุน เพิมศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ตําบลปากช่อง เช่น การจัดตังกลุ่มอาชีพ, การฝึกอบรม, 
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอืน ๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 185,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 105,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตตําบลปากช่อง ป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ  
(สนับสนุนเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตําบลปากช่อง    จํานวน  30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพความ
เข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมือง หรือประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจน
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (สนับสนุนเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. อุดหนุนชมรมคนพิการตําบลปากช่อง    จํานวน  50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพความ
เข้มแข็งของชมรมคนพิการ เพือพัฒนาด้านสุขภาพคนพิการให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (สนับสนุนเมือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทัง  15 หมู่บ้าน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาตําบลปากช่อง  เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน  การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของชมรมกีฬา
ตําบลปากช่อง ศูนย์กีฬาตําบลและหมู่บ้าน  ในการจัดการแข่งขันกีฬา 
ฝึกอบรมทักษะการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ทังภายใน
และภายนอกตําบลปากช่อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
ค่าเงินรางวัล  หรือของทีระลึกในการจัดงาน  
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
ค่าเงินรางวัล  หรือของทีระลึกในการจัดงาน  
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  
เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  เครืองขยายเสียง  
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือของทีระลึก
ในการจัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
4. โครงการแห่เทียนจํานําพรรษาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เครืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือ
ของทีระลึกในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

5. โครงการคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนตําบลปากช่อง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนตําบลปากช่อง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย
พันธุ์พืช จอบหมุน จานพรวน สปริงเกอร์ (Sprinkler)ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
1. ค่าจัดซือเครืองตัดวัชพืช ชนิดข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง จํานวน 2 ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ ต้นไม้ทรงพุ่ม จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ ต้นไม้ทรงพุ่ม  
จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บํารุงรักษา ใส่ปุ๋ย 
พรวนดิน ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง บริเวณพืนทีป่าชุมชนของ
ตําบลปากช่อง และตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการใน
พระราชดําริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ  
จํานวน  10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่ารังวัดทีดินซึงเป็นทีสาธารณประโยชน์และทีดินทีได้รับอุทิศ
จํานวน  30,000 บาท       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ทีใช้สําหรับงาน
กิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
เช่น ข้อต่อ ข้องอ ท่อนําและอุปกรณ์ประปาอืน ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
ระบบไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองสูบนํา ชนิดจมนํา ขนาด 2 แรง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา ชนิดจมนํา ขนาด 2 แรง 
เพือใช้ในกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง (รายจ่ายเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท)  
เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับงานกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,403,720 บาท
งบกลาง รวม 1,403,720 บาท
งบกลาง รวม 1,403,720 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นผลประโยชน์และ
สวัสดิการแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในอัตรา
ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 และฉบับที 3 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง 
หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้
รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบียประกันสังคมให้องค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นผู้ชําระแทนพนักงานจ้าง หักเงินสมทบร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้างทังหมด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณี อบต.ปากช่อง สมทบเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียผู้พิการ 
กรณี อบต.ปากช่อง สมทบเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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สํารองจ่าย จํานวน 323,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็น หรือใน
กรณีทีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายทีเบิกจ่ายได้ หรือมี
แต่ไม่เพียงพอกับความจําเป็นทีต้องจ่าย หรือไม่ได้ตังจ่ายในงบ
ประมาณรายจ่ายหรือมีรายจ่ายนอกเหนือไปจากงบประมาณทีได้
รับอนุมัติหรือทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือเพือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเท่านัน สําหรับการอนุมัติให้
ใช้เงินสํารองจ่ายเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 28 มิถุนายน 2549 
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ เพือสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ  โดยสมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 (อบต.ขนาดใหญ่) ของค่าบริการสาธารณสุข
ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 190,000 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
โดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจําปีสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 
ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  
หรือเงินอุดหนุน ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที  7) พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวง (ฉบับที 4)พ.ศ.2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2500
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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