
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 290,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

280,000

สํารองจ่าย 378,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 831,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 133,000

เงินเดือนพนักงาน 1,320,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 290,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

280,000

สํารองจ่าย 378,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,300 42,300

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,837,000 2,837,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,300 42,300

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,410,000 1,974,000 4,215,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 144,000 144,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 205,000 245,000 583,000

เงินเดือนพนักงาน 1,800,000 4,433,000 7,553,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 241,000 241,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 264,000 384,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 50,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 100,000 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หรือการฝึก
ทบทวน เจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
การบริหารจัดการเพือ
เพิมประสิทธิภาพของ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง

1. ค่าอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา ประจําปี 
อบต.ปากช่องคัพ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 186,000 330,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 140,000 570,000 1,060,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน

800,000 800,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000 50,000

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หรือการฝึก
ทบทวน เจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
การบริหารจัดการเพือ
เพิมประสิทธิภาพของ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง

50,000 50,000

1. ค่าอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

646,800 646,800

1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา ประจําปี 
อบต.ปากช่องคัพ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

190,000

1. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

130,000

1. โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที 10

50,000

1. โครงการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส

300,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
2. ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์ประสาน
งานรักษาความ
ปลอดภัยประจําท้องถิน 
(ศปถ.อบต.ปากช่อง) 
ตามแผนปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในเขต
พืนทีความรับผิดชอบ

2. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ
การจัดกิจรรมงานวัน
สําคัญต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

2. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

190,000

1. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

130,000

1. โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที 10

50,000

1. โครงการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส

300,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 40,000

2. ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์ประสาน
งานรักษาความ
ปลอดภัยประจําท้องถิน 
(ศปถ.อบต.ปากช่อง) 
ตามแผนปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในเขต
พืนทีความรับผิดชอบ

50,000 50,000

2. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ
การจัดกิจรรมงานวัน
สําคัญต่างๆ

200,000 200,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 100,000 100,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เนืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิหา
คม 2561

50,000

2. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศาสตร์พระ
ราชา)

300,000

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
อําเภอจอมบึง เพือเทิด
พระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนือง
ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 28 กรกฎาคม 
ประจําปี 2561

70,000

2. โครงการ
ออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที ประจําปี 
2561

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพิมทักษะ
การใช้ถังดับเพลิง และ
การระงับเหตุอัคคีภัย
3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม และศึกษาดู
งาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เนืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิหา
คม 2561

50,000

2. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศาสตร์พระ
ราชา)

300,000

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
อําเภอจอมบึง เพือเทิด
พระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนือง
ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 28 กรกฎาคม 
ประจําปี 2561

70,000

2. โครงการ
ออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที ประจําปี 
2561

20,000 20,000

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพิมทักษะ
การใช้ถังดับเพลิง และ
การระงับเหตุอัคคีภัย

40,000 40,000

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

150,000 150,000

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม และศึกษาดู
งาน

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน พนักงานส่วน
ตําบล และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม ส่ง
เสริมสุขภาพและกีฬา
สัมพันธ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ

90,000

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

170,000

3. ส่งเสริมสนับสนุน 
เพิมศักยภาพของผู้นํา
ชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในตําบลปากช่อง

50,000

4. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ
การจัดงานวันสําคัญ
ต่าง ๆ
4. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. โครงการกีฬา
สัมพันธ์วันท้องถินไทย 
ประจําปี 2561

90,000

4. โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
บุคลากรของ อบต. 
เด็กเยาวชน และ
ประชาชนตําบล
ปากช่อง

20,000

5. ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
5. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุ่มและพวงมาลา 
ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน พนักงานส่วน
ตําบล และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม ส่ง
เสริมสุขภาพและกีฬา
สัมพันธ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ

90,000

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

170,000

3. ส่งเสริมสนับสนุน 
เพิมศักยภาพของผู้นํา
ชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในตําบลปากช่อง

50,000

4. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ
การจัดงานวันสําคัญ
ต่าง ๆ

20,000 20,000

4. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

120,000 120,000

4. โครงการกีฬา
สัมพันธ์วันท้องถินไทย 
ประจําปี 2561

90,000

4. โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
บุคลากรของ อบต. 
เด็กเยาวชน และ
ประชาชนตําบล
ปากช่อง

20,000

5. ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

224,400 224,400

5. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุ่มและพวงมาลา 
ฯลฯ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6. ค่าใช่จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

7. กิจกรรมอันเนืองมา
จากนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 200,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6. ค่าใช่จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

30,000 30,000

7. กิจกรรมอันเนืองมา
จากนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 90,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 200,000 310,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000 50,000 170,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,785,900 1,785,900

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 320,000

วัสดุสํานักงาน 300,000 300,000

วัสดุอืน 100,000 100,000

วัสดุการศึกษา 38,000 38,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 1,600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครืองถ่ายเอกสาร

1. เครืองปรับอากาศ

1. ตู้เก็บเอกสาร

2. โต๊ะทํางาน

2. โต๊ะหมู่บูชา

3. เก้าอีทํางาน

3. โต๊ะทํางาน

4. เก้าอีทํางาน

5. ตู้เก็บเอกสาร

6. โต๊ะพับ
อเนกประสงค์หน้า
พลาสติก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์สํานัก
งาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. ถังต้มนําร้อน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครืองขยายเสียง 76,000

1. เครืองเสียงแบบพก
พา

1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24,000

1. ไมโครโฟน

2. ลายตัวส่ง 16,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครืองถ่ายเอกสาร 50,000 50,000

1. เครืองปรับอากาศ 36,200 115,000 151,200

1. ตู้เก็บเอกสาร 9,000 9,000

2. โต๊ะทํางาน 4,500 4,500

2. โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

3. เก้าอีทํางาน 5,700 5,700

3. โต๊ะทํางาน 6,900 6,900

4. เก้าอีทํางาน 1,900 1,900

5. ตู้เก็บเอกสาร 32,900 32,900

6. โต๊ะพับ
อเนกประสงค์หน้า
พลาสติก

40,000 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์สํานัก
งาน 52,000 52,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. ถังต้มนําร้อน 26,000 26,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครืองขยายเสียง 76,000

1. เครืองเสียงแบบพก
พา 10,000 10,000

1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24,000

1. ไมโครโฟน 120,000 120,000

2. ลายตัวส่ง 16,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 20,000 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครืองตัดหญ้า

1. เครืองสูบนํา 75,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

1. รถจักรยานยนต์ 51,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1. กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล 17,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1. ก่อสร้างรัวพร้อม
กําแพงกันดินโดยรอบ
ทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

1,607,000

2. โครงการปรับปรุง
ต่อเติมห้องประชุมสภา
ทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล

231,500

3. โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ 183,000

4. โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ อบต. 
ปากช่อง

413,700

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 1,000,000 108,000

รวม 16,288,000 1,719,000 120,000 920,000 700,000 7,146,200 300,000 338,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครืองตัดหญ้า 12,000 12,000

1. เครืองสูบนํา 75,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

1. รถจักรยานยนต์ 102,000 153,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1. กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล 17,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1. ก่อสร้างรัวพร้อม
กําแพงกันดินโดยรอบ
ทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

1,607,000

2. โครงการปรับปรุง
ต่อเติมห้องประชุมสภา
ทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล

231,500

3. โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ 183,000

4. โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ อบต. 
ปากช่อง

413,700

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 50,000 210,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,200,000 4,338,000

รวม 10,422,500 520,000 15,526,300 54,000,000

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:50:04 หน้า : 16/16


