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รวม 11,801,300 บาท
รวม 7,349,500 บาท
รวม 3,435,500 บาท

จ านวน 514,100 บาท

จ านวน 42,300 บาท

จ านวน 42,300 บาท

จ านวน 86,400 บาท

จ านวน 2,750,400 บาท

รวม 3,914,000 บาท
จ านวน 2,700,000 บาท

และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก ่นายก อบต. จ านวน 1 คน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. จ านวน 1 คน
รองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน
(ส านักปลัด)

จ านวน 1 คน  รองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน
(ส านักปลัด)

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน
(ส านักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

งานบริหารทัว่ไป
งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่ง นายก อบต. 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนให้แก่สมาชิกสภา อบต. ปากช่อง

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี
/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน จ านวน 12 เดือน
(ส านักปลัด)

(ส านักปลัด)
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวน  9 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
(ส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ าเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี
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จ านวน 90,000 บาท

จ านวน 204,000 บาท

จ านวน 800,000 บาท

จ านวน 120,000 บาท

รวม 3,130,000 บาท
รวม 440,000 บาท

จ านวน 330,000 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล

เงินประจ าต าแหน่ง
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี
สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง

เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง,
เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว,  เงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.)  และอื่นๆ 
(ส านักปลัด)

(ส านักปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

(ส านักปลัด)
งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  
เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป
จ านวน  7  อัตรา  จ านวน  12  เดือน
(ส านักปลัด)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่จ่ายเป็น
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
  งานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท
  (ส านักปลัด)
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ
สอบบรรจุแต่งต้ัง สอบคัดเลือก คัดเลือก ฯลฯ พนักงานส่วนต าบลและ

จ านวน 50,000 บาท   (ส านักปลัด)
3.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.)กรณีผู้อ านวยการ
   ศูนย ์อปพร. มีค าส่ังให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.
   จ านวน  50,000 บาท    (ส านักปลัด)

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
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จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 75,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

รวม 1,715,000 บาท
จ านวน 490,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
(ส านักปลัด)

4.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
   เงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
   พนักงานจ้าง  ของ อบต. จ านวน 200,000 บาท
   (ส านักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหาร  (ส านักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์
   ส านักงาน อบต. ค่าจ้างแรงงานในการจัดท าของ แบกหาม
   สัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและ
   เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
เพือ่จ่ายเป็น
1.ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
  โครงการต่าง ๆ ส าหรับนายก อบต. รองนายก อบต. 
  เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล  

   จ านวน 250,000 บาท    (ส านักปลัด)
3.ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร
   เล่มแผนพัฒนาต าบล ข้อบัญญัติต่าง ๆ และเอกสารประกอบ
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ค่ารับวารสาร 

ค่าใชส้อย

(ส านักปลัด)

   หนังสือพิมพ์ประจ าส านักงาน เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือ
   เอกสารทางวิชาการทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชน
   และ อบต. จ านวน  20,000 บาท   (ส านักปลัด)
4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม
   ของ อบต.ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ

  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
  จ านวน 200,000 บาท  (ส านักปลัด)
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จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 400,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่าตรวจ
    นิเทศน์งาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
    และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
    ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวเนื่อง
    กับการรับรอง (ต้ังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพือ่จ่ายเป็น

   วารสารหรือ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ จ านวน  20,000 บาท
   (ส านักปลัด)

    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  (ส านักปลัด)

    เงินจ่ายขาดเงินสะสมและทีม่ีผู้อุทิศให้)
    จ านวน 10,000  บาท  (ส านักปลัด)
2.ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 

    ปีงบประมาณทีล่่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้

สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
(ส านักปลัด)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น
ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง
ทีว่่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่) 
(ส านักปลัด)
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จ านวน 400,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 250,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 52 ล าดับที ่3)
(ส านักปลัด)

4. ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่ารถยนต์
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าของทีร่ะลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้น าชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุม่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ เช่น
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธ ีงานวันท้องถิ่นไทย งานวันส่ิงแวดล้อมโลก
หรือการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่15)
(ส านักปลัด)

และพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสทีจ่ าเป็น  (ส านักปลัด)

6. ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุม่และพวงมาลา ฯลฯ

(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 54 ล าดับที ่1)
(ส านักปลัด)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น โครงการประชาคมต าบล เพือ่การมีส่วนร่วมของ
การพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมต าบล,การจัดประชุม
สภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชนสัญจร
และกิจการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมกลางยานพาหนะทีม่ีอายุ
การใช้งานครบ 6 ป ีหรือระยะทางใช้งานครบ
120,000 กฺโลเมตร  จ านวน   5   คัน
(รายละเอียดตามเอกสารท้าย)
2. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปกติและซ่อมกลาง
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รวม 500,000 บาท
จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 50,000 บาท

จ านวน 50,000 บาท

จ านวน 120,000 บาท

จ านวน 130,000 บาท

รวม 475,000 บาท
จ านวน 350,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม
ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จาการซ้ือหรือการจ้าง 
น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ   (ส านักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก ถ้วย จาน ฯลฯ  (ส านักปลัด)

น้ ามักเบรก น้ ากรด น้ ากล่ัน ฯลฯ  (ส านักปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
(ส านักปลัด)
3. เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองตัดหญ้า
และอื่นๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
(ส านักปลัด)

และอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ส าหรับรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน 
จ านวน  2 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
(ส านักปลัด)
2. เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ส าหรับรถจักรยานยนต์  จ านวน  3  คัน   

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา

ทีท่ าการ อบต. และภายในอาคารสถานทีท่ีอ่ยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.  ด้ังนี้
  1) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 13,000 บีทีย ู จ านวน  1 เคร่ือง
  2) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 18,000 บีทีย ู จ านวน  1 เคร่ือง

1.เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับ
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จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 90,000 บาท

รวม 1,301,800 บาท
รวม 1,301,800 บาท

จ านวน 105,000 บาท

  3) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 19,000 บีทีย ู จ านวน  1 เคร่ือง
  4) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทีย ู จ านวน  4 เคร่ือง
  5) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 25,000 บีทีย ู จ านวน  1 เคร่ือง
  6) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 26,000 บีทีย ู จ านวน  1 เคร่ือง
  7) เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 30,000 บีทีย ู จ านวน  4 เคร่ือง
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(ส านักปลัด)
ค่าบริการโทรศัพท์

  (ส านักปลัด)
2.เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับทีท่ าการ อบต. 
และอาคารสถานทีท่ีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

(ส านักปลัด)
ค่าบริการไปรษณีย์

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์โทรศัพท์เคล่ือนที ่
ส าหรับทีท่ าการ อบต. และส านักงานอื่นๆ ของ อบต.

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการผ่านระบบ Leased Line
และค่าใช้จ่าอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการใช้บริการ
(ส านักปลัด)

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝูา 4 ทิศทาง
ขนาด 24,000 บีทีย ู(มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 2 ชุด  
จ านวน  87,000 บาท พร้อมติดต้ัง
(ส านักปลัด)

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทีย ู
จ านวน 1 ชุด  จ านวน  18,000 บาท พร้อมติดต้ัง

1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

(ส านักปลัด)

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ฯลฯ (ส านักปลัด)
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จ านวน 39,200 บาท

จ านวน 17,700 บาท

จ านวน 7,800 บาท

5.ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 6,900 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ขนาด 1154(w) x 78(D)x 75.3(H) cm.
จ านวน  1  ตัว  (ส านักปลัด)

6.ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 36,000 บาท
1.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน
ขนาด 62(w) x 73(D) x 114(H) cm.
จ านวน  2  ตัว  จ านวน 8,000 บาท (ส านักปลัด)
2.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน
ขนาด 62(w) x 73(D) x 107(H) cm.
จ านวน  3  ตัว จ านวน 9,000 บาท (ส านักปลัด)
3.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน
ขนาด 58(w) x 60(D) x 90(H) cm.
จ านวน  10  ตัว จ านวน 19,000 บาท (ส านักปลัด)

7.ค่าจ้างประกอบแท่นกล่าวรายงาน จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประกอบแท่นกล่าวรายงาน
พร้อมตราองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
จ านวน  2  ชุด
(ส านักปลัด)

8.ค่าจ้างท าบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ จ านวน 17,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างท าบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริเวณหน้าทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จ านวน 2 ชุด (ส านักปลัด)

2.ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก
ขนาด 121.8(w) x 40.6(D)x 87.8(H) cm.
จ านวน  8 ตู้   (ส านักปลัด)

4.ค่าจัดซ้ือชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง

3.ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 1 บาน เล่ือน 4 ล้ินชัก
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 1 บานเล่ือนกระจก 4 ล้ินชัก
ขนาด 121.8(w) x 40.6(D)x 87.8(H) cm.
จ านวน  3 ตู้   (ส านักปลัด)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 40  ช่อง
ขนาด 92.1(w) x 31.1(D)x 180(H) cm.
จ านวน  2  ตู้  (ส านักปลัด)



65

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 787,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถส่วนกลาง แบบรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ  แบบดับเบิล้แค็บ  จ านวน 1 คัน
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 54 ล าดับที ่14)
(ส านักปลัด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ อบต.ปากช่อง จ านวน 57,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างท าปูายตะแกรงโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ ์พร้อมตราองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
จ านวน  5  ชุด
(ส านักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 51,000 บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
1 GB  หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
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 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
จ านวน  22,000 บาท  (ส านักปลัด)
2)  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
1 GB  หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถความในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
จ านวน  29,000 บาท  (ส านักปลัด)

2.ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จ านวน 21,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊  จ านวน  1  เคร่ือง  
มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
   1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   2) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 b,g,n) และ Bluetooth
(ส านักปลัด)

3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 12,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
แบบ Network  มีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base -TX หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ส านักปลัด)

4. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ส าหรับกระดาษ จ านวน 53,000 บาท
ขนาด A3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
ส าหรับกระดาษขนาด A3 มีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาท ี(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาท ี(ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ส านักปลัด)

5. ค่าจัดซ้ือจอแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 4,300 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า  21.5  นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel
- ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
(ส านักปลัด)

6. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 AV จ านวน 6,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 AV
จ านวน  2  เคร่ือง  มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA  (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(ส านักปลัด)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
และทรัพย์สินอื่นๆ  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ส านักปลัด)
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าทีป่รึกษา  วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง บริหารจัดการระบบต่างๆ 
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเ่ป็นกลาง เพือ่เป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ส านักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,010,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,840,500 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,840,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 644,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวน  2 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
(กองคลัง)

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี
สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง 
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 216,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 810,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป
จ านวน  6  อัตรา  จ านวน  12  เดือน
(กองคลัง)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  
เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
(กองคลัง)
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งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 25,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
(กองคลัง)

ค่าใชส้อย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 80,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
  โครงการต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
  จ านวน 60,000 บาท   (กองคลัง)
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการจัดท าของ
   แบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
   และเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
   จ านวน 20,000 บาท   (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น
ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
(กองคลัง)

2.โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ จ านวน 20,000 บาท
ประจ าปี 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีเคล่ือนที ่ประจ าป ี2560
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 53 ล าดับที ่7)
(กองคลัง)
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน จ านวน 50,000 บาท
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของศูนย์
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง (แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562
หน้าที ่48  ล าดับที ่10)   (ส านักปลัด)

2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ า จ านวน 50,000 บาท
ท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษา
ความปลอดภัยประจ าท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตาม
แผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้าที ่48 ล าดับที ่11)
(ส านักปลัด)

3.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะการใช้ถังดับเพลิง และระงับ จ านวน 40,000 บาท
เหตุอัคคีภัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะการใช้ถังดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัย 
 (แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 48 ล าดับที ่8)
 (ส านักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,360,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการต้ังจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท
วันสงกรานต์ เป็นต้น ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดโครงการ  
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 47 ล าดับที ่6)
(ส านักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
จ านวน 1  คัน  (ส านักปลัด)

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 90,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร., หมวก
เส้ือคอกลม, เข็มขัด, รองเท้า ฯลฯ) ของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
(ส านักปลัด)

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
น้ ายาเคมีเติมถังดับเพลิง ฯลฯ
(ส านักปลัด)

วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  ทีใ่ช้ในกิจการงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระบอกไฟฉาย ข้อต่อสวมเร็ว
สายยาง สายดับเพลิง เชือกช่วยชีวิต วาล์ว กรวยจราจร 
การ์ดเลน และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง (ส านักปลัด)

งบลงทุน รวม 1,060,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,060,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ จ านวน 700,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นจัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 
ประจ า อบต. ชนิดรถยนต์ 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า เป็นเคร่ืองยนต์
ทีไ่ด้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขับเคล่ือน มีความจุของถังไม่น้อยกว่า 
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10,000 ลิตร มีถังน้ าและถังโฟมอยู่ในตัวพร้อมระบบ
ผสมด้านบนของถังน้ าติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ า/โฟม
และอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 คัน จ านวน 6,200,000 บาท 
(อบจ.ราชบุรี สมทบงบประมาณ 5,500,000 บาท)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2560 หน้า 47 ล าดับที ่1)
(ส านักปลัด)

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับ
ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว แต่ไม่เกิน 12 นิ้ว เคร่ืองยนต์
2 จังหวะ  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงงม้า ส าหรับใช้
ตัดกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามและปลอดภัย
จ านวน 1 เคร่ือง  (ส านักปลัด)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 350,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ่ เช่น  เคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ 
และทรัพย์สินอื่นๆ  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ส านักปลัด)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,498,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,201,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,201,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 800,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวน  3 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี
สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 311,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป
จ านวน  2  อัตรา  จ านวน  12  เดือน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  
เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบด าเนินงาน รวม 287,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใชส้อย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 140,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
  โครงการต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง
  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  จ านวน 60,000 บาท
  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการจัดท าของ 
  แบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
  ทีจ่ าเป็นและ  เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
  ต าบลปากช่อง  จ านวน 80,000 บาท   
  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น
ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียด  16  ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,090,906 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 960,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 720,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
จ านวน  3 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จ านวน  8  อัตรา
จ านวน 12 เดือน  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  
เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบด าเนินงาน รวม 3,475,216 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานครู
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใชส้อย รวม 1,488,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 882,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ล าดับที ่3)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ล าดับที ่6)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 
ค่าจัดสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา เคร่ืองขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท ์
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นเพือ่ให้เด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
เด็กนักเรียน, เยาวชน,ผู้ปกครอง และประชาชนในพืน้ที่
ต าบลปากช่องได้ร่วมจัดกิจกรรม 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ล าดับที ่1)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
จ านวน  4  ศูนย์
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(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่8)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

5. ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 306,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่8)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 1,967,216 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ทีถู่พืน้ น้ าด่ืม ฯลฯ  ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,847,216 บาท
1.ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
จ านวน 260 วัน  จ านวน 344,916 บาท
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ล าดับที ่2)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2.ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ) ในเขตต าบลปากช่อง
จ านวน 260 วัน  จ านวน 1,502,300 บาท
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ล าดับที ่4)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 519,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 519,690 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 168,000 บาท
1.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน  4  ชุด  จ านวน  112,000  บาท พร้อมติดต้ัง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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2.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน  2  ชุด  จ านวน  56,000  บาท พร้อมติดต้ัง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2.ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 10 ล้ินชัก จ านวน 5,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  10  ล้ินชัก
ขนาด 37.2(w) x 47(D)x 94(H) cm.
จ านวน  2 ตู้   (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

3.ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กทึบ เปิด-ปิด 2 บาน จ านวน 3,900 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กทึบ เปิด-ปิด 2 บาน
ขนาด 94.4(w) x 53.2(D)x 180(H) cm.
จ านวน  1 ตู้   (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

4.ค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลแบบนั่งเรียนกับพืน้ จ านวน 9,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลแบบนั่งเรียนกับพืน้
ขนาด 60(w) x 120(D)x 30(H) cm.
จ านวน  6 ตัว  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

5.ค่าจัดซ้ือโต๊ะญีปุ่นุ จ านวน 1,450 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะญีปุ่นุ
ขนาด 24" x 24"  จ านวน  5 ตัว
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

6.ค่าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ จ านวน 1,900 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ จ านวน  1 ตัว
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

7.ค่าจัดซ้ือบล๊อกสี 3 ช่อง จ านวน 10,140 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบล๊อกสี 3 ช่อง จ านวน  26 อัน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

8.ค่าจัดซ้ือพัดลมไอเย็น จ านวน 6,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมไอเย็น จ านวน 2 ตัว
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
เช่น อุโมงค์ลอด สไลเดอร์รางคู่ ชุดม้าหมุน 
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ชุดปีนปุาย ฯลฯ ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอ่ยู่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่8)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน จ านวน 8,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงแบบพกพา
ล าโพงขนาด 15 นิ้ว  ก าลังขับ 2,500  วัตต์  
พร้อมไมโครโฟน  2  ตัว   จ านวน  1  ชุด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 3,136,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง 
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพือ่พัฒนา ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนต าบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และชุมชน ต าบล หรือกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์อื่นๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)



80

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 208,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ สารเคมีพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ฯลฯ
(ส านักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 108,000 บาท

1.อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต. ในพืน้ที่
จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่รพ.สต.ปากช่อง, รพ.สต.บ้านเขาปิน่ทอง
และรพ.สต.บ้านเขาผ้ึง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ จ านวน  108,000  บาท  
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 41 ล าดับที ่8) 

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ านวน 300,000 บาท
1. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ทีพ่ึง่ และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านเคร่ืองอุปโภคบริโภค อบรมความรู้
ด้านการประกอบอาชีพ  เป็นต้น  และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท. 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ต้ังงบประมาณเพือ่การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าทีข่อง อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
2. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ทีพ่ึง่ และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
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ในการด าเนินการเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านของทีอ่ยู่อาศัย การก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง
บ้านพักอาศัย  เป็นต้น  และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท. 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ต้ังงบประมาณเพือ่การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าทีข่อง อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
3. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทีย่ากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการ
เป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในครอบครัวทีย่ากจน ด้อยโอกาส เป็นต้น และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท. 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ต้ังงบประมาณเพือ่การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าทีข่อง อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 41 ล าดับที ่7)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน รวม 2,121,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,860,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,860,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวน  4  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
(กองช่าง)

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี
สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง 
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 500,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป
จ านวน  5  อัตรา  จ านวน  12  เดือน (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชมุชน
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เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  
เช่น  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
(กองช่าง)

งบด าเนินงาน รวม 261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
(กองช่าง)

ค่าใชส้อย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 160,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
  โครงการต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
  จ านวน  60,000 บาท   (กองช่าง)
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการจัดท าของ แบกหาม
   สัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและ
   เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
   จ านวน  100,000 บาท   (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น
ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,438,200 บาท
งบด าเนินงาน รวม 980,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการไฟฟูา ค่าติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์
ไฟฟูา ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิข์องการไฟฟูา จ้างเหมาเดินสาย ติดต้ังอุปรณ์ไฟฟูา ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพิม่ก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูา
 และอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ ส าหรับกิจการทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
(กองช่าง)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท
1. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟูาสาธารณะ เสียงตามสาย
หอกระจายข่าว ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)
2. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายทางต่าง  ๆ
และทรัพย์สินหรือส่ิงก่อสร้างทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต.ปากช่อง
ได้แก่
   1) ถนนสายบ้านหนองกระโดน หมู่ที ่3 เชื่อมหมู่ที ่12
       จ านวน 150 ลบ.ม.
   2) ถนนสายหลังเขาปิน่ทอง หมู่ที ่6 เชื่อมหมู่ที ่8
       จ านวน 195 ลบ.ม.
   3) ถนนสายบ้านหนองไผ่เชื่อมหนองตาอ้น หมู่ที ่8
       จ านวน 195 ลบ.ม.
   4) ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที ่8 เชื่อมบ้านเกาะขี้เหล็ก หมู่ที ่6
       จ านวน 195 ลบ.ม.
   5) ถนนสายบ้านนายส าราญ ปานลา เชื่อมคลองชลประทาน
       หมู่ที ่9 จ านวน  90 ลบ.ม.
   6) ถนนสายบ้านแปดหลัง หมู่ที ่11 เชื่อมบ้านหนองตาเนิด หมู่ที ่10
       จ านวน 105 ลบ.ม.
   7) ถนนสายบ้านหนองตาเนิด หมู่ที ่10 เชื่อมบ้านพุแคใต้ หมู่ที ่14
       จ านวน 135 ลบ.ม.
   8) ถนนสายบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที ่12 เชื่อมบ้านห้วยยาง หมู่ที ่9
       จ านวน 135 ลบ.ม.
   9) ถนนสายบ้านพุแคเชื่อมพุกระเพรา หมู่ที ่14 
       จ านวน 195 ลบ.ม.
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  10) ถนนสายวัดสูงเนิน - ถ้ าสิงโตทอง หมู่ที ่4
       จ านวน 115 ลบ.ม.
  11) ถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที ่5 เชื่อมบ้านเนินสมบูรณ์ 
       หมู่ที ่12 จ านวน 120 ลบ.ม.
       (กองช่าง)
3. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมถนนลาดยางสายทางต่าง  ๆภายในหมู่บ้าน
หมู่ที ่1- 16  และทรัพย์สินหรือส่ิงก่อสร้างทีอ่ยู่ในความดูแลของ
อบต.ปากช่อง     (กองช่าง)
4. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายทางต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่1- 16 กรณีเกิดการช ารุดเสียหายฉุกเฉิน เร่งด่วน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา  วิทยุโทรทัศน ์ส าหรับใช้
ภายอาคารทีท่ าการและสถานที ่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
รวมถึงไฟฟูาสาธารณะ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟูา เข็มขัด สายไฟ 
โคมไฟฟูา พร้อมขาและก้าน ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท
1.ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง ส าหรับใช้ภายใน
อาคารทีท่ าการ และสถานที ่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
เช่น ค้อน ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็กเส้น ฯลฯ
จ านวน  50,000  บาท  (กองช่าง)
2.ค่าจัดซ้ือยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนนทีช่ ารุดภายในต าบลปากช่อง  จ านวน 150,000 บาท
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ส าหรับรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิก (รถกระเช้า)
จ านวน  1 คัน (กองช่าง)

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงมือ 
ถุงเท้า รองเท้า   ฯลฯ    (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,358,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ่ เช่น เคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นๆ  
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,328,200 บาท
อาคารต่าง ๆ

1. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 701,100 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าเป็นศูนย์
การเรียนรู้ หมู่ที ่12  ขนาดกว้าง 7.60 เมตร ยาว 21  เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 41 ล าดับที ่15)

2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที ่16 บ้านหนองตาอ้น จ านวน 427,700 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 41 ล าดับที ่12)

3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จ านวน 135,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ส านักปลัด)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 53 ล าดับที ่9)

4. โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 234,300 บาท
บ้านหนองชะนาง
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สูง 0.80 เมตร ยาว  93.50  เมตร  พร้อมประตูขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 0.80 เมตร จ านวน 2 ชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ      (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 44 ล าดับที ่19)
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5. โครงการติดต้ังหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง จ านวน 51,100 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังเมทัลชีทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.20 เมตร จ านวน 2 จุด 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
(กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 44 ล าดับที ่20)

จ านวน 152,700 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องประชุมสภา
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
(ส านักปลัด)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 53 ล าดับที ่4)

7. โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมก าแพงกันดินโดยรอบทีท่ าการ จ านวน 1,206,900 บาท
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวโดยรอบทีท่ าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง ก าแพงดิน สูง 1.50 เมตร ยาว 185 เมตร
และก่อสร้างร้ัว สูง  2.10 เมตร ยาว  315  เมตร และจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
(ส านักปลัด)
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 54 ล าดับที ่13)

จ านวน 239,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตปรับพืน้หนา 0.15 เมตร
พืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 487 ตร.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่7)

9. โครงการติดต้ังประตูร้ัวทางเข้า - ออก หน้าทีท่ าการ จ านวน 180,000 บาท
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังประตูร้ัวทางเข้า-ออก 
หน้าทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
จ านวน 2 ชุด 
(ส านักปลัด) 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 54 ล าดับที ่10)

6. โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาทีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

8. โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 1,100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็น
1. เงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ในการติดต้ัง
ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่4 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จ านวน  400,000 บาท
(กองช่าง) 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  หน้า 29 ล าดับที ่108)
2. เงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ในการติดต้ัง
ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จ านวน  400,000 บาท
(กองช่าง) 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  หน้า 29 ล าดับที ่110)
3. เงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ในการติดต้ัง
ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่14 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จ านวน  300,000 บาท
(กองช่าง) 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  หน้า 30 ล าดับที ่118)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน รวม 450,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ที่ จ านวน 190,000 บาท
ต าบลปากช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ทีต่ าบลปากช่อง เช่น
กิจกรรมค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
และการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด
หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องกับยาเสพติด
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 41 ล าดับที ่10)
(ส านักปลัด)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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จ านวน 50,000 บาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การขับเคล่ือนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ประชาชนต าบลปากช่อง
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 37 ล าดับที ่2)
(ส านักปลัด)

ส่งเสริมและสนับสนุน เพิม่ศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ จ านวน 50,000 บาท
ในต าบลปากช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน เพิม่ศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ
ในต าบลปากช่อง เช่น การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ, การฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 36 ล าดับที ่1)
(ส านักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 160,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 80,000  บาท
   เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตต าบลปากช่อง ปูองกันปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 54 ล าดับที ่3)
(ส านักปลัด)
2. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลปากช่อง จ านวน 30,000  บาท
   เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมือง หรือประชาคมหมู่บ้าน 
ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 54 ล าดับที ่2)
(ส านักปลัด)
3. อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการต าบลปากช่อง จ านวน 50,000 บาท
   เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินเสริมสร้างศักยภาพความ
เข้มแข็งของศูนย์บริการคนพิการ เพือ่พัฒนาด้านสุขภาพคนพิการ
ให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ

ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคล่ือนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 40 ล าดับที ่5)
(ส านักปลัด)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี อบต.ปากช่องคัพ จ านวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา 
ประจ าป ีอบต.ปากช่อง เช่น ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
อุปกรณ์ไฟฟูา ถ้วยรางวัล น้ าด่ืม  เป็นต้น ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44 ล าดับที ่1)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ทัง้ 16 หมู่บ้าน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 30,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในต าบลปากช่อง
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มโรงเรียนในพืน้ที่
ต าบลปากช่องตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนในต าบลปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44 ล าดับที ่22) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 290,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวท ีค่าเช่าเต็นท ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างท าโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่11)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชิน ี
 เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา  เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวท ีค่าเช่าเต็นท ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
เงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่12)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 170,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ 
 เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา 
เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวท ีค่าเช่าเต็นท ์ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างท าโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
เงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 43 ล าดับที ่14)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

4.โครงการคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน จ านวน 20,000 บาท
และประชาชนต าบลปากช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนต าบลปากช่อง 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย 
(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 52 ล าดับที ่2)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์
ปุย๋ พันธุพ์ืช จอมหมุน จอบพรวน สปริงเกอร์ ฯลฯ
(ส านักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 40,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆเช่น ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานต่างๆ ในการปลูกต้นไม ้ปลูกปุา บ ารุงรักษา ใส่ปุย๋ พรวนดิน ตัดหญ้าบริเวณ
สองข้างทาง บริเวณพืน้ทีปุ่าชุมชนของต าบลปากช่อง และตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โครงการในพระราชด าริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ
จ านวน  10,000  บาท   (ส านักปลัด)
2.ค่ารังวัดทีดิ่นซ่ึงเป็นทีส่าธารณประโยชน์และทีดิ่นทีไ่ด้อุทิศ
จ านวน  30,000  บาท  (ส านักปลัด)

งานกิจการประปา รวม 1,633,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 1,514,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 214,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 14,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็น
   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆเช่น ค่าติดต้ังมิเตอร์ระบบประปา
   ค่าจ้างแรงงานในการซ่อมแซมระบบประปา และ

   ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ

   งานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

   (กองช่าง)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปกติและค่าซ่อมกลาง ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปาต่างๆ ทีใ่ช้ส าหรับงาน

กิจการประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น 

ข้อต่อ ข้องอ ท่อน้ า และอุปกรณ์ประปาอื่นๆ ฯลฯ

(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท

ค่าไฟฟูา จ านวน 1,200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับกิจการประปาและอื่น  ๆทีเ่กี่ยวกับ

ระบบไฟฟูากิจการประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

(ส านักปลัด)

งบลงทุน รวม 119,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ชนิดจมน้ า ขนาด 2 แรง จ านวน 75,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ชนิดจมน้ า ขนาด 2 แรง

จ านวน  3  เคร่ือง    (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

ตู้ควบคุมไฟฟูา จ านวน 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟูา  จ านวน  3  เคร่ือง

เพือ่ใช้ในกิจการประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง    (กองช่าง)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นๆ 

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(กองช่าง)
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งบกลาง รวม 15,229,094 บาท

งบกลาง รวม 15,229,094 บาท

งบกลาง รวม 15,229,094 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 210,000 บาท

1.เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ให้แก ่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

จ านวน  150,000  บาท

2.เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ให้แก ่พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปากช่อง   จ านวน  60,000  บาท

(ส านักปลัด)  

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

(ส านักปลัด)

เบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 3,500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้พิการ

(ส านักปลัด)

เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้เอดส์

(ส านักปลัด)

ส ารองจ่าย จ านวน 306,094 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเท่านั้น

ส าหรับการอนุมัติ ใช้เงินส ารองจ่ายเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

(ส านักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 340,000 บาท

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

แผนงานงบกลาง
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บริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ ์ 2557

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ เพือ่สนับสนุนองค์การบริหารส่วน

ต าบลด าเนินการและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ

โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (อบต. ขนาดใหญ)่ ของ

ค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  จ านวน 250,000  บาท

(ส านักปลัด)

2. ทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก

เพือ่จ่ายเป็นเงินทุนการศึกษา ส าหรับค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้กับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่อง  จ านวน  90,000  บาท 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยพิเศษ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีทีข่้าราชการ ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย  จ านวนสามเท่าของ

เงินเดือนทีผู้่มีสิทธิได้รับในเดือนทีถ่ึงแก่ความตาย

(ส านักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 253,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราการส่วนท้องถิ่น

(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 โดยค านวณจากประมาณการรายรับตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ียกเว้นประเภทพันธบัตร 

เงินกู้ เงินทีท่ีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 

2558 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

และหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
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สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
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ค่าปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพิม่ก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูา


