
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอ จอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,689,300 บาท
งบบุคลากร รวม 8,545,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,522,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 1 คน
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง นายก อบต. 
จํานวน 1 คน  รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,837,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนให้แก่สมาชิกสภา อบต. ปากช่อง
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,023,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน  10 อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลเช่น เงินค่าตอบรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)  และอืนๆ 
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง 
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน  8  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 379,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
  งานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
  ดําเนินการ   สอบบรรจุแต่งตัง สอบคัดเลือก/คัดเลือก ฯลฯ 
  พนักงานส่วนตําบล  และ พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง
3.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.)กรณีผู้อํานวยการ
   ศูนย์ อปพร. มีคําสังให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.
4.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
   เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
   พนักงานจ้าง  ของ อบต. 
5.ค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ  อันเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการของ
  องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
  (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
(สํานักปลัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
(สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหาร  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,055,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
    โครงการต่าง ๆ สําหรับนายก อบต. รองนายก อบต. 
    เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล  
    พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์
    สํานักงาน อบต. ค่าจ้างแรงงานในการจัดทําของ แบกหาม
    สัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็น
    และเกียวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
3. ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร
    เล่มแผนพัฒนาท้องถิน ข้อบัญญัติต่าง ๆ และเอกสารประกอบ
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ค่ารับวารสาร 
    หนังสือพิมพ์ประจําสํานักงาน เอกสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือ
    เอกสารทางวิชาการทีจําเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชน 
    และ อบต.
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม
    ของ อบต.ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ
    วารสารหรือ สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ 
5. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ค่าธรรมเนียม ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน  
    ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
    คําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ  อันเกียวเนืองกับการให้ได้
    มาซึงบริการของ อบต.ปากช่อง 
    (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
    นิเทศน์งาน  ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
    และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
    ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนือง
    กับการรับรอง (ตังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ
    ปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
    เงินจ่ายขาดเงินสะสมและทีมีผู้อุทิศให้)
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ 
    หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือ
    ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือ
    การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
    รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการอืนหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร
    เครืองดืม เครืองใช้ในการรับรอง และค่าบริการอืน ๆ ซึง
    จําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรอง ในการประชุม รวม
    ถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ  อันเกียวเนืองกับการรับรอง และการเลียงรับรอง
    เช่น พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
    (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
หรือผู้บริหารท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่) 
(สํานักปลัด)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
(สํานักปลัด)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ารถยนต์
ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีใช้ในการฝึกอบรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้นําชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ลําดับที 3)
(สํานักปลัด)
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4. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธี งานวันท้องถินไทย งานวันสิงแวดล้อมโลก
หรือการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 5)
(สํานักปลัด)

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น  (สํานักปลัด)

6. ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น โครงการประชาคมตําบล เพือการมีส่วนร่วมของ
การพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมตําบล,การจัดประชุม
สภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชนสัญจร
และกิจการอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 1) 
(สํานักปลัด)

7. กิจกรรมอันเนืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกิจรรมต่างๆ 
อันเนืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 15 ลําดับที 8)
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าซ่อมกลางยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี 
    หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร จํานวน 5 คัน
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปกติและซ่อมกลาง 
    ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอืนๆ 
    ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
    ให้สามารถใช้วานได้ตามปกติ
    (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จาการซือหรือการจ้าง เก้าอีพลาสติก
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ   
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก ถ้วย จาน ฯลฯ  
(สํานักปลัด)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อนํา
ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ สี แปรงทาสี  ค้อน
ตะปู สว่าน เลือย ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน นํามักเบรก นํากรด นํากลัน ฯลฯ  
(สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
    สําหรับรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
    จํานวน 2 คัน
    (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบท้าย).  
 2. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน
    สําหรับรถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คัน
    (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบท้าย)
3. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน
    สําหรับเครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัดหน้า 
    และอืนๆ ฯลฯ ทีใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
    (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม  และอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์  
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 525,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเครืองปรับอากาศ สําหรับ
    ทีทําการ อบต.และภายในอาคารสถานทีทีอยู่ใน
    ความรับผิดชอบของ อบต.  ดังนี
    1) เครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
    2) เครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
    3) เครืองปรับอากาศ ขนาด 19,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
    4) เครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 10 เครือง 
    5) เครืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
    6) เครืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
    7) เครืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 4 เครือง
        (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต. 
    และอาคารสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
    (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลือนที 
สําหรับทีทําการ อบต. และสํานักงานอืนๆ ของ อบต.
(สํานักปลัด)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซือดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการผ่านระบบ Leased Line
และค่าใช้จ่าอืนๆ ทีเกียวกับการใช้บริการ
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 405,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 405,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เครืองปรับอากาศ จํานวน 115,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 
    (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
     จํานวน 1 เครือง พร้อมติดตัง จํานวน 28,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 
    (มีระบบฟอกอากาศ) 4 ทิศทาง ขนาด 24,000 บีทียู
     จํานวน 2 ชุด พร้อมติดตัง จํานวน 87,000 บาท
    (สํานักปลัด)
2. โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 จํานวน 1 ชุด
(สํานักปลัด)
3. โต๊ะทํางาน จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
ขนาด 154(w) x 75(D)x 75.3(H) cm.
จํานวน  1  ตัว  
(สํานักปลัด)

4. เก้าอีทํางาน จํานวน 1,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน
ขนาด 58(w) x 60(D) x 90(H) cm.
จํานวน  1  ตัว 
(สํานักปลัด)

5. ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 32,900 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 
   ชนิดตู้เหล็กบานเลือนกระจก 2 บานเลือนกระจก
    ขนาด 121.8(w) x 40.6(D)x 87.8(H) cm.
    จํานวน  6 ตู้  จํานวน 30,000 บาท   
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  2 ลินชัก
    ขนาด 46.4(w) x 61.8(D)x 71.5(H) cm.
    จํานวน  1 ตู้  จํานวน 2,900 บาท   
    (สํานักปลัด)
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6. โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าพลาสติก  จํานวน  20  ตัว
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครืองตัดหญ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน  จํานวน 1 เครือง
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ไมโครโฟน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังไมโครโฟนห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. ถังต้มนําร้อน จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําร้อน
ขนาด 10 ลิตร จํานวน 2 ถัง
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
  (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
  อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
     1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
   ไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
   ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก   
    (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
    ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
    ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
  อย่างหนึง หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
    หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
   ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้
   หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
    แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
    หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
  ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาด
  ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
  จํานวน 1 เครือง  จํานวน  22,000 บาท  
  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองบิน  เครืองจักรกล  ยานพาหนะ 
และทรัพย์สินอืนๆ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทีปรึกษา  วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง บริหารจัดการระบบต่างๆ 
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,837,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,278,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,278,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 933,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง 
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 241,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 924,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน  7  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:49:46 หน้า : 10/31



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
    โครงการต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
    พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างแรงงานใน
    การจัดทําของ  แบกหามสัมภาระ  ค่าล้างอัดรูป 
    และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็น   และ
    เกียวข้องกับภารกิจของ อบต. ปากช่อง
    (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ 
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
(กองคลัง)

2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 77 ลําดับที 9)
(กองคลัง)

3. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการตาม
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 77 ลําดับที 8)
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 182,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 182,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที
จํานวน 1 เครือง
(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:49:46 หน้า : 11/31



ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. รถจักรยานยนต์ จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์
ขนาด 120 ซีซี จํานวน 2 คัน
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครือง
     มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
  พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา Cache Memory 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
  อย่างหนึงหรือดีกว่า  ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
     หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
     ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
     ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
     แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถความในการใช้
     หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
  ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB  จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
  จํานวน 1 เครือง  จํานวน  30,000 บาท  
  (กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.จอมบึง
ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (จัดซือจัดจ้าง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอจอมบึง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 18 ลําดับที 1)
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 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.) และการบริหาร
จัดการเพือเพิมประสิทธิภาพศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง (แผนพัฒนาท้องถินสี พ.ศ. 2561-
2564
หน้าที 70 ลําดับที 9) 
(สํานักปลัด)

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจําท้อง
ถิน (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพืนทีความรับผิดชอบ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษา
ความปลอดภัยประจําท้องถิน  (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตาม
แผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนภายในเขตพืนทีความรับผิดชอบ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71 ลําดับที 11)
(สํานักปลัด)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการใช้ถังดับเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภัย

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะ
การใช้ถังดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัย 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 ลําดับที 8)  
(สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน
สําหรับรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
จํานวน 1 คัน
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร., หมวก
เสือคอกลม, เข็มขัด, รองเท้า ฯลฯ) ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
(สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
นํายาเคมีเติมถังดับเพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์  ทีใช้ในกิจการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระบอกไฟฉาย ข้อต่อสวมเร็ว
สายยาง สายดับเพลิง เชือกช่วยชีวิต วาล์ว กรวยจราจร การ์ดเลน 
และอืนๆ ฯลฯ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล ยานพาหนะ 
และทรัพย์สินอืนๆ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,738,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,215,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,215,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 487,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
   โครงการต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล  
   พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการจัดทําของ 
   แบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 
   ทีจําเป็นและ เกียวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
   (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดกิจรรมงานวันสําคัญต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญต่าง ๆ 
เช่น งานรัฐพิธี  การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด 
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ และงานวันสําคัญอืนๆ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 5)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เครืองปรับอากาศ จํานวน 36,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู
พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,634,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,260,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 820,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
จํานวน  3 อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จํานวน  10  อัตรา
จํานวน  12  เดือน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 3,145,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการครู
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 1,181,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 646,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 3)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 65 ลําดับที 6)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เช่น  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 
ค่าจัดสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครืองขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ 
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ฯลฯ เพือให้
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
เด็กนักเรียน, เยาวชน,ผู้ปกครอง และประชาชนในพืนที
ตําบลปากช่องได้ร่วมจัดกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 1)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 8)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

5. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 224,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 1,943,900 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ทีถูพืน นําดืม ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,785,900 บาท
1. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
   จํานวน 132 คน จํานวน 260 วัน  จํานวน 252,940 บาท
2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
   คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลปากช่อง
   จํานวน 800  คน จํานวน 260 วัน จํานวน 1,532,960 บาท
   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 46 ลําดับที 1) 
   (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:49:46 หน้า : 17/31



วัสดุการศึกษา จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ปากช่อง เช่น บล็อกสี 3 ชัน 6 ช่อง
บล็อกสี 3 ชัน 3 ช่อง ชันวางหนังสือ ชันวางรองเท้า
และวัสดุการศึกษาอืนๆ ฯลฯ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 29,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานพับ เปิด-ปิด 2 บาน
    ประตู ขนาด 91.4(w) x 53.2(D)x 183(H) cm.
    จํานวน  1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือนกระจก
    ขนาด 121.8(w) x 40.6(D)x 87.8(H) cm.
    จํานวน  1 ตู้  จํานวน 5,000 บาท  
    (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2. โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 1.20 เมตร
จํานวน 1 ตัว
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
3. เก้าอีทํางาน จํานวน 5,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน
ขนาด 58(w) x 60(D) x 90(H) cm.
จํานวน  3  ตัว 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครืองเสียงแบบพกพา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงแบบพกพา
พร้อมไมโครโฟน จํานวน  2  ชุด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนทีความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 65 ลําดับที 5) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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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 
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพือพัฒนา ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนตําบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และชุมชน ตําบล หรือกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์อืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-26-564  หน้าที 62 ลําดับที 4)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 338,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่ายาคุมกําเนิด 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีเกียวเนือง
กับการดําเนินโครงการกิจกรรม
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 69 ลําดับที 7)
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ สารเคมีพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 108,000 บาท

1. อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต. ในพืนที
   จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ปากช่อง, รพ.สต.บ้านเขาปินทอง
   และรพ.สต.บ้านเขาผึง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
   สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69 ลําดับที 2)
   (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 300,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
   ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ทีพึง และผู้ประสบ
   ปัญหาทางสังคม ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีอํานาจหน้าที
   ในการดําเนินการเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
   ของประชาชนในด้านเครืองอุปโภคบริโภค อบรมความรู้
   ด้านการประกอบอาชีพ  เป็นต้น  และอืนๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง
   (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0313.4/ว 3050 
   ลงวันที 22  กุมภาพันธ์  2543  เรืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
   ตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
   หน้าทีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
  2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
   ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ทีพึง และผู้ประสบ
   ปัญหาทางสังคม ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีอํานาจหน้าที
   ในการดําเนินการเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
   ของประชาชนในด้านทีอยู่อาศัย การก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
   ปรับปรุงบ้านพักอาศัย เป็นต้น  และอืนๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง
   (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0313.4/ว 3050 
   ลงวันที 22  กุมภาพันธ์  2543  เรืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
   ตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
   หน้าทีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
   3. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
   ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ทีพึง และผู้ประสบ
   ปัญหาทางสังคม ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีอํานาจหน้าที
   ในการดําเนินการเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
   สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ในครอบครัวทียากจน ด้อยโอกาส เป็นต้น  และอืนๆ ฯลฯ
   ทีเกียวข้อง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/
   ว 3050 ลงวันที 22  กุมภาพันธ์  2543  เรืองหลักเกณฑ์ว่าด้วย
   การตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
   หน้าทีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 62 ลําดับที 1)        
   (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,246,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,344,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,344,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง 
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 831,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน  7 อัตรา  จํานวน  12  เดือน
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 133,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และอืน ๆ
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
   โครงการต่าง ๆ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
   และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการ
   จัดทําของ  แบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมา
   บริการอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับภารกิจขององค์การ
   บริหารส่วนตําบลปากช่อง
   (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,595,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. รถจักรยานยนต์ จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์
ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครืองขยายเสียง จํานวน 76,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง
ขนาด 1,500 วัตต์ จํานวน 2 เครือง
(กองช่าง)
2. ลายตัวส่ง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลายตัวส่ง
ขนาด 1,500 วัตต์ จํานวน 2 ตัว
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล
ความละเอียด 21 ล้านพิเซล  (กล้องชนิดกันนํา)
จํานวน 1 ตัว
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,435,200 บาท
อาคารต่าง ๆ
1. ก่อสร้างรัวพร้อมกําแพงกันดินโดยรอบทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

จํานวน 1,607,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว พร้อมกําแพงกันดินโดยรอบ 
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ขนาดความ
สูงรัว 2.00 เมตร ยาว 341.00 เมตร พร้อมกําแพงดิน 
และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่องกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับที 2)
(สํานักปลัด)
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2. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 231,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
สภาทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร
และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับที 3)
(สํานักปลัด)
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 183,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับที 4)
(สํานักปลัด)
4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. ปากช่อง จํานวน 413,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร และจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่องกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับที 5)
(สํานักปลัด)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
    และทรัพย์สินอืนๆ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย
    หอกระจายข่าว ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายต่างๆ
    และทรัพย์สินหรือสิงก่อสร้างทีอยู่ในความดูแลของ
    อบต.ปากช่อง ได้แก่
3. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางต่างๆ 
    ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1-16 และทรัพย์สินหรือสิงก่อสร้าง
    ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
4. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายทางต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
    หมู่ที 1-16 กรณีเกิดการชํารุดเสียหายฉุกเฉิน เร่งด่วน
    (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ สําหรับใช้
ภายในอาคารทีทําการและสถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ 
โคมไฟฟ้า พร้อมขาและก้าน ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
1. ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการก่อสร้าง สําหรับใช้ภายใน
   อาคารทีทําการ และสถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
   เช่น ค้อน ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็กเส้น ฯลฯ
2. ค่าจัดซือยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือใช้ในการซ่อมแซม
   ถนนทีชํารุดภายในตําบลปากช่อง  
   (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
สําหรับรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิก (รถกระเช้า)
จํานวน 1 คัน
(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

1. เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
   เพือจ่ายเป็นติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
   หมู่ที 7 หมู่ที 8 และหมู่ที 12 จํานวน 900,000 บาท
   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 81 ลําดับที 3,4,7)
   (กองช่าง)
2. เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
    เพือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า ค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัด
    และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
    จ้างเหมาเดินสาย ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม
    ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
    เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
    และอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ สําหรับกิจการทีอยู่ในความ
    รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  
    จํานวน 100,000 บาท 
    (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพืนทีตําบลปากช่อง เช่น กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ทีเกียวข้องกับยาเสพติด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63 ลําดับที 1)
(สํานักปลัด)
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) 
เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่กลุ่มภาคประชาชน 
สภาองค์กรชุมชน สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
หน้าที 7 ลําดับที 1)
(สํานักปลัด)
3. ส่งเสริมสนับสนุน เพิมศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบล
ปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน เพิมศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตําบลปากช่อง เช่น การจัดตังกลุ่มอาชีพ, การฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอืนๆ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 ลําดับที 1)
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 160,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
   เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 80,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการรักษา
      ความสงบเรียบร้อยในเขตตําบลปากช่อง ป้องกันปัญหา
      อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ
      (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 78 ลําดับที 3)
      (สํานักปลัด)
2. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตําบลปากช่อง  จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินเสริมสร้างศักยภาพ
      ความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมือง หรือประชาคมหมู่บ้าน 
      ตลอดจนอาสาพัฒนาชุมชม
      (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 78 ลําดับที 2)
      (สํานักปลัด)
3. อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตําบลปากช่อง จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
      ความเข้มแข็งของศูนย์บริการคนพิการ เพือพัฒนาด้านสุขภาพ
      คนพิการ ให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
      (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 62 ลําดับที 5)
      (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจําปี อบต.ปากช่องคัพ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
ประจําปี อบต.ปากช่อง อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาวอลเล่ย์บอล  กีฬาฟุตซอล และกีฬาประเภทอืนๆ ฯลฯ
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเครืองเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ถ้วยรางวัล  นําดืม เป็นต้น ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 66 ลําดับที 7)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง เพือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม ประจําปี 2561

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง 
เพือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
28 กรกฎาคม  ประจําปี 2561 เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ
ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 10 ลําดับที 3)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน พนักงาน
ส่วนตําบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์
ของหน่วยงานต่างๆ

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนจัดส่งนักกีฬา คณะผู้บริหาร 
พนักงาน อบต.ปากช่อง ผู้นําชุมชน สมาชิกสภาอบต. เด็กนักเรียน
และประชาชนในตําบลปากช่องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน
พนักงานส่วนตําบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้าที 10 ลําดับที 2)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์วันท้องถินไทย ประจําปี 2561 จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขันของคณะผู้บริหาร
พนักงาน อบต.ปากช่อง ผู้นําชุมชน สมาชิกสภาอบต. เด็กนักเรียน
และประชาชนในตําบลปากช่องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์วันท้องถินไทย ประจําปี 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1หน้าที 10 ลําดับที 5)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ทัง 16 หมู่บ้าน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบํารุง
ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนในตําบลปากช่องและกีฬาอําเภอจอมบึง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 80 ลําดับที 3)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชการ 10 เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ค่าจ้างตกแต่งสถานที เครืองขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุน
ชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือของทีระลึกในการจัดงาน  
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 10 ลําดับที 9)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2561
เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างตกแต่งสถานที เครืองขยายเสียง 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์
วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือของทีระลึก
ในการจัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 2)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

3. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เครืองขยายเสียง  ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
เงินรางวัลหรือของทีระลึกในการจัดงาน  ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นต้องจ่าย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 4)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

4. โครงการคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และ
ประชาชนตําบลปากช่อง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตําบลปากช่อง 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นต้องจ่าย 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 76 ลําดับที 2)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
ปุ๋ย พันธุ์พืช จอมหมุน จอบพรวน สปริงเกอร์ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่าย
    ในการดําเนินงานต่างๆ ในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บํารุงรักษา 
    ใส่ปุย พรวนดิน ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง บริเวณพืนทีป่าชุมชน
    ของตําบลปากช่อง และสนับสนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  
    โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
    มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ  
    และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯลฯ
 2. ค่ารังวัดทีดินซึงเป็นทีสาธารณประโยชน์และทีดินทีได้รับอุทิศ
    (สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,719,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตังมิเตอร์ระบบประปา
   ค่าจ้างแรงงานในการซ่อมแซมระบบประปา และ
   ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
   งานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
   (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปกติและค่าซ่อมกลาง
ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปาต่างๆ ทีใช้สําหรับ
งานกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น 
ข้อต่อ ข้องอ ท่อนํา และอุปกรณ์ประปาอืนๆ ฯลฯ
(กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาและอืนๆ ทีเกียวกับ
ระบบไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 119,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครืองสูบนํา จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา ชนิดจมนํา
ขนาด 2 แรง จํานวน 3 เครือง
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ควบคุมไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง
เพือใช้ในกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ และทรัพย์สินอืนๆ 
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,288,000 บาท
งบกลาง รวม 16,288,000 บาท
งบกลาง รวม 16,288,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
    ให้แก่ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
    (สํานักปลัด) 
2. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
    ให้แก่ พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
    บริหารส่วนตําบลปากช่อง
    (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้พิการ
(สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้เอดส์
(สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประฃาฃนโดย
ส่วนรวมเท่านัน สําหรับการอนุมัติใช้เงินสํารองจ่ายเป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2541 ข้อ 19
(สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 290,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
    บริหารส่วนตําบลปากช่อง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 19  กุมภาพันธ์  2557
    เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ เพือสนับสนุนองค์การบริหารส่วน
    ตําบลดําเนินการและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
    โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (อบต. ขนาดใหญ่) ของ
    ค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    แห่งชาติ  จํานวน 250,000  บาท
   (สํานักปลัด)
2. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินเพือการจัดบริการสาธารณะ
   ให้กับประชาชนตําบลปากช่อง จํานวน 10,000  บาท
   (สํานักปลัด)
3. ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก
   เพือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษา สําหรับค่าธรรมเนียม
   การศึกษาให้กับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
   บริหารส่วนตําบลปากช่อง  จํานวน  30,000  บาท 
   (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีทีข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย  จํานวนสามเท่าของ
เงินเดือนทีผู้มีสิทธิได้รับในเดือนทีถึงแก่ความตาย
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราการส่วนท้องถิน
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินทีทีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม 
2558 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558 
และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557   
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