
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอ จอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,252,330 บาท
งบบุคลากร รวม 8,349,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,514,130 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,210 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การ
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0809.7
/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรือง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การ
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0809.7
/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรือง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง จํานวน 1 คน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การ
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0809.7
/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรือง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การ
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0809.7
/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรือง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การ
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0809.7
/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรือง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,835,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,243,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี    
(สํานักปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 164,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิมสําหรับตําแหน่ง
ทีมีเหตุพิเศษ  (พ.ต.ก.)  และเงินเพิมอืนๆ 
(สํานักปลัด)

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,068,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,797,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 379,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  ของ อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
2.ค่าตอบแทนอืน อันเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2559
และทีแก้ไขเพิมเติม
(สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนตําบล  และผู้บริหาร อบต.
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,143,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างแรงงานในการจัดทําของ แบกหามสัมภาระ 
ค่าล้างอัดรูป ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้าง
โฆษณา และเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ ทีทําการ อบต.ปากช่อง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจําทีทําการ
อบต.ปากช่อง เพือรักษาความปลอดภัย   
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
โดยมีข้อกําหนดขันต้นทํางานวันละ 12 ชัวโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด 
(สํานักปลัด)

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. ค่าใช้จ่ายอืน อันเกียวเนืองกับการรับรอง และการเลียงรับรอง
เช่น พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 
28 กรกฎาคม 2548
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:56:57 หน้า : 5/52



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังและสนับสนุนการเลือกตังในระดับต่างๆ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
หรือผู้บริหารท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่) 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 78 
ลําดับที 8 และแก้ไข ครังที 1/2561  หน้าที 11  ลําดับที  2
(สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกิจรรมต่างๆ 
อันเนืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 15 ลําดับที 8
(สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวง
มาลา ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0407/ว 1248 ลงวันที 10 พฤศจิกายน  2530 
(สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้าที 76 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน อบต. ผู้นําท้องที ผู้นําชุมชน และบุคลากรทีเกียวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนท้องถิน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ารถยนต์
ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีใช้ในการฝึกอบรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ผู้นําท้องที ผู้นําชุมชน ตลอดจนและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 76 ลําดับที 3
(สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพือการพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น โครงการประชาคมตําบล เพือการมีส่วนร่วมของ
การพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมตําบล,การจัดประชุม
สภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชนสัญจร
และกิจการอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 78
ลําดับที 1 และ(แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 11  ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าซ่อมกลางยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี 
หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร จํานวน 8 คัน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปกติและซ่อมกลาง 
ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอืนๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
ให้สามารถใช้วานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จาการซือหรือการจ้าง เก้าอีพลาสติก
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุอืนที
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสํานักงาน    
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ สําหรับใช้
ภายอาคารทีทําการและสถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ โคมไฟฟ้า พร้อมขาและก้าน
และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก ถ้วย จาน และวัสดุอืนทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อนํา
ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ สี แปรงทาสี  ค้อน
ตะปู สว่าน เลือย ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย และ
วัสดุก่อสร้างอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน นํามักเบรก นํากรด นํากลัน
และวัสดุเกียวกับยานพาหนะและขนส่งอืน ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
สําหรับรถยนต์นังธรรมดา จํานวน 2 คัน
(รายละเอียดตามเอกสารทีแนบท้าย) 
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
สําหรับรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
จํานวน 1 คัน
(รายละเอียดตามเอกสารทีแนบท้าย) 
3. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน
สําหรับรถจักรยานยนต์ จํานวน 5 คัน
(รายละเอียดตามเอกสารทีแนบท้าย)
4. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน
สําหรับเครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัดหน้า 
และอืนๆ  ทีใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม  และอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเครืองปรับอากาศ สําหรับ
ทีทําการ อบต.และภายในอาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.  ดังนี
1) เครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 2 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 16 เครือง 
5) เครืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
6) เครืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง
7) เครืองปรับอากาศ ขนาด 33,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอืนสําหรับทีทําการ อบต. 
และอาคารสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลือนที 
สําหรับทีทําการ อบต. และสํานักงานอืนๆ ของ อบต.
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซือดวงตรา  ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:56:57 หน้า : 9/52



ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการผ่านระบบ Leased Line
และค่าใช้จ่าอืนๆ ทีเกียวกับการใช้บริการ
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 86,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จํานวน 1 เครือง
- เป็นชนิดห่วงพลาสติก ขนาดไม่ตําน้อยกว่า 21 ห่วง
- เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิว
- เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
- ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและเจาะได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 
ข้อ 10.5  หน้า 19
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 55 ลําดับที 6
(สํานักปลัด)
เครืองปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์ สามารถทําความ
สะอาดได้  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 
ข้อ 10.8  หน้า 19
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 56 ลําดับที 7
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องบันทึกวีดีโอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องบันทึกวีดีโอ จํานวน 1 เครือง
- ความละเอียดของกล้องไม่น้อยกว่า 1920x1080 full HD
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตังตามราคาท้องถิน
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 55 ลําดับที 9
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network เอกสารดํา - สี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network เอกสารดํา - สี   จํานวน 1 เครือง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPM)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPM)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา(Memory)ไม่น้อยกว่า 128 mb
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กลับ A4 , Letter, F13และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561ข้อ 48
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) หน้าที 28 ลําดับที 11
(สํานักปลัด)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 11,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kva จํานวน 2 เครือง
- มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kva (600 watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561ข้อ 62
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) ลําดับที 7 หน้าที 56
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทีปรึกษา  วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง บริหารจัดการะบบต่างๆ 
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 77 ลําดับที 10
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,964,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,303,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,303,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 918,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี    
(กองคลัง)

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 661,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เกียวกับการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
ลงวันที 19 กันยายน 2560
- ประกาศ อบต.ปากช่อง เรืองกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซือจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ประกาศลงวันที 2 มีนาคม 2561
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2559
และทีแก้ไขเพิมเติม
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างแรงงานในการจัดทําของ แบกหามสัมภาระ 
ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2562 เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
รถยนต์เคลือนที ค่าป้ายไวนิลโครงการ  และอืนๆ ทีจําเป็น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 77 ลําดับที 8)
(กองคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ลําดับที 1
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าป่วยการสําหรับการปฏิบัติงานของ (อปพร.) กรณี
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. มีคําสังให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือ มท ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที
26 ธันวาคม 2560

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใฃ้จ่ายในการฝึกอบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงเจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และอืนๆ ทีจําเป็น เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70 ลําดับที 10  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจํา
ท้องถิน (ศปถ. อบต.ปากช่อง)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษา
ความปลอดภัยประจําท้องถิน  (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตาม
แผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนภายในเขตพืนทีความรับผิดชอบ 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71 ลําดับที 11
(สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนการดับเพลิง 
และแผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย เพิมทักษะ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงเจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นําชุมชน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอืนๆ ทีจําเป็น 
เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70 ลําดับที 8  
(สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 283,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน
สําหรับรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร., หมวก
เสือคอกลม, เข็มขัด, รองเท้า ฯลฯ) ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครือง
แต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552
(สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
นํายาเคมีเติมถังดับเพลิง และวัสดุดับเพลิงอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์  ทีใช้ในกิจการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระบอกไฟฉาย ข้อต่อสวมเร็ว
สายยาง สายดับเพลิง เชือกช่วยชีวิต วาล์ว กรวยจราจร 
และวัสดุอืนๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 3,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,200 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
หม้อแปลงไฟฟ้าสําหรับวิทยุสือสาร จํานวน 3,200 บาท
จัดซือหม้อแปลงไฟฟ้าสําหรับวิทยุสือสาร
ขนาด 20 A(MAX) ,10A (Continuous) 
แปลงไฟฟ้าจาก AC220V เป็น DC 1.5V-15V 
จํานวน 1 เครือง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตังตามราคาท้องถิน
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 57 ลําดับที 17
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,622,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,215,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,215,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี    
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2559
และทีแก้ไขเพิมเติม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างแรงงานในการจัดทําของ แบกหามสัมภาระ 
ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญต่าง ๆ 
สําหรับ งานรัฐพิธี  การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด 
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ และงานวันสําคัญอืนๆ  เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ทีจําเป็น ทีเกียวเนืองในการจัดกิจรรม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 5
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 9 ลําดับที 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ลําดับที 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,239,470 บาท
งบบุคลากร รวม 2,293,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,293,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 817,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 3,344,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 1,271,270 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 222,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก และอืนๆ  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทีอยู่ในความผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2) หน้าที 38 ลําดับที 1
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 66,670 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทีอยู่ในความผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 59 คน
เป็นเงิน  66,670 บาท  ดังนี
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตรา คนละ 200  บาท/ปี  เป็นเงิน  11,800  บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 11,800 บาท
3) ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตรา คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 17,700 บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 25,370
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2) หน้าที 38 ลําดับที 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เช่น  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 
ค่าจัดสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครืองขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ  เพือให้เด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
เด็กนักเรียน, เยาวชน,ผู้ปกครอง และประชาชนในพืนที
ตําบลปากช่องได้ร่วมจัดกิจกรรม 
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่าค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันทีพิมพ์ : 26/10/2561  14:56:57 หน้า : 19/52



ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 8
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ลําดับที 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 641,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2) หน้าที 38 ลําดับที 1 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 2,053,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จาการซือหรือการจ้าง 
และวัสดุอืนทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสํานักงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากช่อง    
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ทีถูพืน นําดืม ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,833,000 บาท
1. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
จํานวน 252,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 2
2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลปากช่อง
จํานวน 1,581,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 4
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
มีระบบฟอกอากาศขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง  
จํานวน 2 เครือง
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถทํา
ความสะอาดได้ 
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 
ข้อ 10.8.2 หน้า 19
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) ข้อ 12 หน้า 56
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์แอล อี ดี จํานวน 10,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี แบบ smart tv ขนาด 32 นิว
1. ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือม
ต่อสัญญาณภาพและเสียง
6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561
ข้อ 5.6.1 หน้า 9
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) ข้อ 11 หน้า 56
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,536,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,536,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุแค จํานวน 328,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพุแค ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จํานวน 292,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยยาง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาปินทอง จํานวน 1,064,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปินทอง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากช่อง จํานวน 1,048,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสูงเนิน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสูงเนิน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 5 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
สภาเด็กและเยาวชนตําบลปากช่อง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากช่อง 
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพือพัฒนา ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนตําบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และชุมชน ตําบล หรือกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์อืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 62 ลําดับที 4
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับที 1 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 775,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพือการสํารวจ
ประชากรสุนัข แมว และลงข้อมูลในระบบ Thairabies.net 
และเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค 
เป็นค่าวัคซีน ค่ายาคุมกําเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ทีเกียวเนืองกับ
การดําเนินโครงการกิจกรรม
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
 - แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 69 ลําดับที 7
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  สารเคมีพ่นหมอกควัน  ทรายอะเบท 
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อืนทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 117,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 117,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด 
ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
(สํานักปลัด)
ปรับปรุงโรงผลิตนําดืม ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง จํานวน 112,500 บาท
ปรับปรุงอาคารขนาดพืนทีกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่อง กําหนด พร้อมจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.(2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2)  หน้าที  40  ลําดับที 1
(กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 428,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 428,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเขาปินทอง จํานวน 36,000 บาท
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเขาปินทอง
เพือเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69 ลําดับที 2
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที  15 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเขาผึง จํานวน 36,000 บาท
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเขาผึง
เพือเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69 ลําดับที 2
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที  15 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.ปากช่อง จํานวน 36,000 บาท
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.ปากช่อง
เพือเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69 ลําดับที 2
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที  15 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 -16 เพือ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชาดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ
20,000  บาท เช่น โครงการ"ชุมชนร่วมใจใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านม 
หมู่ที 1-16" หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที 1-16 หรือโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมู่ที 1-16 และหรือโครงการตาม
พระราชดําริด้านสาธารณสุข อืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือ มท ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 53  ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
และประชาชนผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ทีพึง
และผู้ประสบปัญหาทางสังคม หรือไม่อาจสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการดํารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิงของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการ
จัดบริการสาธารณะ เช่น การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ และการสงเคราะห์ช่วยเหลืออืนตามอํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0313.4/ว 3050 
ลงวันที 22  กุมภาพันธ์  2543  เรืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 63 ลําดับที 7
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,588,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,054,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,054,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี   
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ  ทีจ่ายควบกับเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
และเงินเพิมอืนๆ 
(กองช่าง)

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืนๆ
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2559
และทีแก้ไขเพิมเติม
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างแรงงานในการจัดทําของ แบกหามสัมภาระ 
ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ลําดับที 1
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 227,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง 
ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และสี) 
1. ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา
3. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
4. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ- ขยายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 
ข้อ 10.2 หน้า 18
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) ข้อ 1 หน้า 23
(กองช่าง)
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เครืองปรับอากาศ จํานวน 40,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวนมีระบบ
ฟอกอาการ ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตัง จํานวน 1 เครือง
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 30,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถทํา
ความสะอาดได้ 
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 
ข้อ 10.8  หน้า 19
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) ข้อ 3 หน้า 55
(กองช่าง)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารสํานักงาน 
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ชนิดตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 2 บานเลือนกระจก
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  120 cm 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตังตามราคาท้องถิน
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) ข้อ 2 หน้า 23
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครือขยายเสียง และลายตัวส่ง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ 
และลายตัวส่ง ขนาด 1,500 วัตต์ จํานวน 2 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตังตามราคาท้องถิน
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) ข้อ 8 หน้า 24
(กองช่าง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3
คุณลักษณะพืนฐาน
1. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับขนาดกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 , Letter , Legal และ CUustom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561ข้อ 43
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) ข้อ 5 หน้า 24
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอืนๆ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย
หอกระจายข่าว ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ สําหรับใช้
ภายอาคารทีทําการและสถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ 
โคมไฟฟ้า พร้อมขาและก้าน และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
สําหรับรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิก (รถกระเช้า)
จํานวน 1 คัน
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. ติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 42 ลําดับที 1
(กองช่าง)
2. ติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 42 ลําดับที 2
(กองช่าง)
3. ติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 43 ลําดับที 3
(กองช่าง)
4. ติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2) หน้าที 43 ลําดับที 4
(กองช่าง)
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5. ติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 14 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 14
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 44 ลําดับที 5
(กองช่าง)
6. ติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 15 จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 15
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 44 ลําดับที 6
(กองช่าง)
เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ค่าบริการไฟฟ้า ค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้าจ้างเหมาเดินสาย 
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา 
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็น
สําหรับกิจการทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 70 ลําดับที 4
(กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพืนทีตําบลปากช่อง เช่น กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด หรือกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที  63 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้า
ใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) 
เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่กลุ่มภาคประชาชน 
สภาองค์กรชุมชน สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  หน้าที 7 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน เพิมศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตําบลปากช่อง เช่น การจัดตังกลุ่มอาชีพ, การฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอืนๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 ลําดับที 1)
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเข้ม
แข็ง

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนในเขตตําบลปากช่อง 
การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856
ลงวันที 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 78 ลําดับที 3   
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที  14 ลําดับที 2
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 เพือจัดทําโครงการชุมชนเกษตร
ปลอดสารพิษ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1
ดําเนินการโครงการชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 45 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 เพือจัดทําโครงการตลาดนัดวิถีไทย 
และโครงการเลียงปลาดุกและไก่ไข่

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10
ดําเนินการโครงการตลาดนัดวิถีไทย และโครงการเลียงปลาดุกและไก่ไข่
เพือการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 49 ลําดับที 10
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เพือจัดทําโครงการทําพริกแกง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11
ดําเนินการโครงการทําพริกแกง  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 50 ลําดับที 11
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 เพือจัดทําโครงการทําไม้กวาดทาง
มะพร้าว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12
ดําเนินการโครงการทําไม้กวาดทางมะพร้าว  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 50 ลําดับที 12
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เพือจัดทําโครงการเลียงไก่บ้าน
พันธุ์พืนเมือง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13
ดําเนินการโครงการเลียงไก่บ้านพันธุ์พืนเมือง  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 51 ลําดับที 13
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 เพือจัดทําโครงการเลียงไก่ไข่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14
ดําเนินการโครงการเลียงไก่ไข่  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 51 ลําดับที 14
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15 เพือจัดทําโครงการทําไม้กวาดทาง
มะพร้าว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15
ดําเนินการโครงการไม้กวาดทางมะพร้าว  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 52 ลําดับที 15
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16  เพือจัดทําโครงการทําพริกแกง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16
ดําเนินการโครงการทําพริกแกง  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 52 ลําดับที 16
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เพือจัดทําโครงการทําไม้กวาดทาง
มะพร้าว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2
ดําเนินการโครงการทําไม้กวาดทางมะพร้าว  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 45 ลําดับที 2
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 เพือจัดทําโครงการทําไม้กวาดทาง
มะพร้าว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3
ดําเนินการโครงการไม้กวาดทางมะพร้าว  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 46 ลําดับที 3
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 เพือจัดทําโครงการเลียงไก่ไข่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4
ดําเนินการโครงการเลียงไก่ไข่  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 46 ลําดับที 4
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เพือจัดทําโครงการทําไม้กวาด 
จักสานตะกร้า

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5
ดําเนินการโครงการทําไม้กวาดทางมะพร้าว จักสานตะกร้า
เพือการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 47 ลําดับที 5
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 เพือจัดทําโครงการปลูกตะไคร้ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6
ดําเนินการโครงการปลูกตะไคร้  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 47 ลําดับที 6
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 เพือจัดทําโครงการเลียงจิงหรีด
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7
ดําเนินการโครงการเลียงจิงหรีดเศรษฐกิจพอเพียง  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2) หน้าที 48 ลําดับที 7
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 เพือจัดทําโครงการทําไม้กวาด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8
ดําเนินการโครงการทําไม้กวาด  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที 2) หน้าที 48 ลําดับที 8
(สํานักปลัด)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือจัดทําโครงการทําพริกแกง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9
ดําเนินการโครงการทําพริกแกง  เพือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมรายได้  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 49 ลําดับที 9
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตําบลปากช่อง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ความเข้มแข็งของศูนย์บริการคนพิการ เพือพัฒนาด้านสุขภาพ
คนพิการ ให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ
การให้ความรู้เกียวกับสิทธิของคนพิการ การส่งเริมอาชีพ และกิจการ
อืนๆ อันเกียวเนืองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที  62 ลําดับที  5) 
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที  14 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตําบลปากช่อง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินเสริมสร้างศักยภาพ
ความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน การเมืองภาคพลเมือง 
หรือประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนอาสาพัฒนาชุมชน ในการดําเนินการ
กิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบลปากช่อง
- เป็นไปตาม พรบ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที  78  ลําดับที 2
และแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง
(ฉบับที1)  และ (แก้ไข) ครังที 2/2561 หน้าที  10 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,053,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจําปี อบต.ปากช่องคัพ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
ประจําปี อบต.ปากช่อง อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาวอลเล่ย์บอล  กีฬาฟุตซอล และกีฬาประเภทอืนๆ ฯลฯ
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเครืองเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ถ้วยรางวัล  นําดืม และค่าใช่จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที 66 ลําดับที 7
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน พนักงานส่วน
ตําบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนจัดส่งนักกีฬา คณะผู้บริหาร 
พนักงาน อบต.ปากช่อง ผู้นําชุมชน สมาชิกสภาอบต. เด็กนักเรียน
และประชาชนในตําบลปากช่องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน
พนักงานส่วนตําบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) หน้าที 9 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง เพือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง 
เพือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
28 กรกฎาคม  ประจําปี 2562 เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ
ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) หน้าที 10 ลําดับที 3
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ทัง 16 หมู่บ้าน
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 513,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 513,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ที 8 จํานวน 345,000 บาท
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 18.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร พืนคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง กําหนด 
พร้อมจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 39  ลําดับที 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที 13 จํานวน 148,000 บาท
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.00-14.50 เมตร
ยาว 18.50 เมตร พืนคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
198.87 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง กําหนด 
พร้อมจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 2) หน้าที 39  ลําดับที 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด 
ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในตําบลปากช่องและ
กีฬาอําเภอจอมบึง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มโรงเรียนในพืนที
ตําบลปากช่องตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนในตําบลปากช่องและกีฬาอําเภอจอมบึง
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- 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
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตําบลปากช่อง 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ลําดับที 2
และ (แก้ไข) ครังที 1/2561 หน้าที 10 ลําดับที 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2562
เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างตกแต่งสถานที เครืองขยายเสียง 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์
วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือของทีระลึก
ในการจัดงาน  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชการลที 10

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชการลที 10 เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ค่าจ้างตกแต่งสถานที เครืองขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุน
ชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลหรือของทีระลึกในการจัดงาน  
และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) หน้า 10 ลําดับที 9
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ และโครงการกิจกรรมอืน 
อันเกียวเนืองกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน 
เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครืองขยายเสียง 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําโล่ ค่าพิมพ์
วุฒิบัตร ค่าเงินสนับสนุน ชุดการแสดง เงินรางวัลหรือของทีระลึก
ในการจัดงาน และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 4
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบหรือแก้ไขแบบ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการออกแบบหรือแก้ไขแบบ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
(กองช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายต่างๆ
และทรัพย์สินหรือสิงก่อสร้างทีอยู่ในความดูแลของ
อบต.ปากช่อง 
2. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางต่างๆ 
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1-16 และทรัพย์สิน
หรือสิงก่อสร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
3.เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายทางต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที 1-16 กรณีเกิดการชุรุดเสียหายฉุกเฉิน เร่งด่วน
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2561 หน้าที 42 ลําดับที  71,72
หน้าที 43 ลําดับที 73
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู สี
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็กเส้น และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น
2. ค่าจัดซือยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือใช้ในการซ่อมแซม
ถนนทีชํารุดภายในตําบลปากช่อง  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน สําหรับเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก หรือผู้ทีร้องขอให้รับรองแบบ
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบหนังสือทีเกียวข้อง
(กองช่าง)
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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  และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานต่างๆ  ในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บํารุงรักษา 
ใส่ปุย พรวนดิน ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง บริเวณพืนทีป่าชุมชน
ของตําบลปากช่อง และสนับสนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ  
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1539 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)
ค่ารังวัดทีดิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีดินซึงเป็นทีสาธารณประโยชน์และทีดินทีได้รับอุทิศ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
(สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,699,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตังมิเตอร์
ประปา ค่าจ้างแรงงานในการซ่อมแซมระบบประปา 
และค่าจ้าเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
งานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1539 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 51 ลําดับที 1
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปกติและค่าซ่อมกลาง
ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 51 ลําดับที 1
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปาต่างๆ ทีใช้สําหรับงาน
กิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น 
ข้อต่อ ข้องอ ท่อนํา และอุปกรณ์ประปาอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาและอืนๆ ทีเกียวกับ
ระบบไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา ชนิดจมนํา 
ขนาด 2 แรง จํานวน 3 เครือง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตังตามราคาท้องถิน
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) ข้อ 10 หน้า 24
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ควบคุมไฟฟ้า  จํานวน 3 ตู้
เพือใช้ในกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ตังตามราคาท้องถิน
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) ข้อ 9 หน้า 24
(กองช่าง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,333,000 บาท
งบกลาง รวม 16,333,000 บาท
งบกลาง รวม 16,333,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก่ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อบต.ส่งสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
และหักค่าจ้างของพนักงานจ้างในอัตราเดียวกัน ร้อยละ 5
(สํานักปลัด)
2. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก่ พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง อบต.ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง
ในอัตราเดียวกัน ร้อยละ 5
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 66 ลําดับที 1
และ (แก้ไข) ครังที 2/2561  หน้าที 6 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้พิการ
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 66 ลําดับที 1
และ (แก้ไข) ครังที 2/2561  หน้าที 6 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 66 ลําดับที 1
และ (แก้ไข) ครังที 2/2561  หน้าที 6 ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 413,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย
อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน โรคติดต่อ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที ของ อปท. พ.ศ. 2560 และหนังสือทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 19
(สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินของวัดนาสมอ ตําบลปากช่อง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพือจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนตําบลปากช่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ลงวันที 19  กุมภาพันธ์  2557 เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ เพือสนับสนุน
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพ โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (อบต. ขนาดใหญ่) 
ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จํานวน 250,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที    ลําดับที
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
และเงินช่วยเหลือพิเศษ  3 เท่า ในกรณีทีข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราการส่วนท้องถิน
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินทีทีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
(สํานักปลัด)
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