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ส่วนที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

อ ำเภอจอมบงึ  จังหวัดรำชบรุี
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

           บดันี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง จะได้เสนอร่ำงข้อบญัญัติ งบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปต่ีอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ 

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องจงึขอชี้แจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชิกทกุทำ่นได้ทรำบถึงสถำนะกำร

คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยทั่วไป

ในปงีบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีสถำนะ

กำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 79,804,023.45 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 30,496,238.41 บำท

1.1.3 เงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 33,331,600.87 บำท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่ได้เบกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 221,641.46 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 47,946,656.26 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษอีำกร 66,913.39 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 196,302.30 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพยสิ์น 418,119.30 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 1,901,500.00 บำท

หมวดรำยได้เบด็เตล็ด 77,780.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทนุ 0.00 บำท

หมวดภำษจีดัสรร 21,447,069.27 บำท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,838,972.00 บำท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์ จ ำนวน 464,527.00 บำท

(3) รำยจำ่ยจริง จ ำนวน 34,809,760.87 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 14,333,253.00 บำท

งบบคุลำกร จ ำนวน 11,484,956.00 บำท
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งบด ำเนินงำน จ ำนวน 6,550,014.86 บำท

งบลงทนุ จ ำนวน 47,500.00 บำท

งบรำยจำ่ยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,394,037.01 บำท

(7) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์ จ ำนวน 464,527.00 บำท

(5) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินสะสม จ ำนวน 10,632,527.00 บำท

(6) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
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รายรับจริง

ปี  2562

925,223.03

154,011.70

502,488.34

1,883,015.00

57,113.00

3,521,851.07

27,871,095.63

27,871,095.63

28,740,265.00

28,740,265.00

60,133,211.70

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 27,000,000.00 28,700,000.00

รวม 58,000,000.00 60,000,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 27,000,000.00 28,700,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 27,823,000.00 27,989,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 27,823,000.00 27,989,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 3,177,000.00 3,311,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ 1,800,000.00 1,880,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,000.00 110,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 262,000.00 183,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 600,000.00 600,000.00

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 405,000.00 538,000.00

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายจ่ายจริง

ป ี2562

ประมาณการ

ป ี2563

ประมาณการ

ป ี2564

งบกลาง 16,373,570.00 18,050,000.00 19,466,000.00

งบบคุลากร 13,152,878.00 16,666,400.00 18,549,500.00

งบด าเนินงาน 9,262,892.15 14,060,800.00 13,342,100.00

งบลงทนุ 818,600.00 4,932,800.00 4,550,400.00

งบรายจา่ยอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 5,621,574.14 4,270,000.00 4,072,000.00

45,229,514.29 58,000,000.00 60,000,000.00

45,229,514.29 58,000,000.00 60,000,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวัดราชบรุี

ส่วนที ่2

ข้อบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
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บนัทึกหลกัการและเหตผุล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,230,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,486,400

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 10,362,100

แผนงานสาธารณสุข 628,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 473,400

แผนงานเคหะและชุมชน 7,323,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,350,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 920,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 750,000

แผนงานการเกษตร 40,000

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ 60,000,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,970,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 19,466,000
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10,918,100 0

3,514,100 0

7,404,000 0

2,955,000 1,267,000

187,000 347,000

1,883,000 770,000

445,000 150,000

440,000 0

48,400 22,000

48,400 22,000

20,000 0

20,000 0

13,941,500 1,289,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบคุลากร 10,918,100

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,514,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,404,000

งบด าเนินงาน 4,222,000

    ค่าตอบแทน 534,000

    ค่าใช้สอย 2,653,000

    ค่าวัสดุ 595,000

    ค่าสาธารณูปโภค 440,000

งบลงทนุ 70,400

    ค่าครุภณัฑ์ 70,400

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000

                              รวม 15,230,500
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

879,000 0

879,000 0

56,000 240,000

36,000 0

20,000 80,000

0 160,000

311,400 0

32,400 0

279,000 0

1,246,400 240,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภยั
รวมงบ

งบบคุลากร 879,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 879,000

งบด าเนินงาน 296,000

    ค่าตอบแทน 36,000

    ค่าใช้สอย 100,000

    ค่าวัสดุ 160,000

งบลงทนุ 311,400

    ค่าครุภณัฑ์ 32,400

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 279,000

                              รวม 1,486,400
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

3,651,000 0 3,651,000

3,651,000 0 3,651,000

447,000 3,160,100 3,607,100

67,000 20,000 87,000

280,000 1,236,640 1,516,640

100,000 1,903,460 2,003,460

0 3,004,000 3,104,000

0 3,004,000 3,104,000

4,098,000 6,164,100 10,362,100

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ
รวมงบ

งบบคุลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 0

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 0

    ค่าวัสดุ 0

งบเงินอุดหนุน 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000

                              รวม 100,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

200,000 200,000

160,000 160,000

40,000 40,000

428,000 428,000

428,000 428,000

628,000 628,000

373,400 0

373,400 0

0 100,000

0 100,000

373,400 100,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน
รวมงบ

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

                              รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
รวมงบ

งบบคุลากร 373,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 373,400

งบด าเนินงาน 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000

                              รวม 473,400
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

2,728,000 0 2,728,000

2,728,000 0 2,728,000

517,000 280,000 847,000

77,000 0 77,000

270,000 30,000 350,000

170,000 250,000 420,000

3,398,600 0 3,398,600

715,000 0 715,000

2,683,600 0 2,683,600

0 350,000 350,000

0 350,000 350,000

6,643,600 630,000 7,323,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิง่ปฏกูิล
รวมงบ

งบบคุลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 50,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 50,000

    ค่าวัสดุ 0

งบลงทนุ 0

    ค่าครุภณัฑ์ 0

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                              รวม 50,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

420,000 420,000

420,000 420,000

770,000 770,000

770,000 770,000

160,000 160,000

160,000 160,000

1,350,000 1,350,000

530,000 360,000

430,000 360,000

100,000 0

30,000 0

30,000 0

560,000 360,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

รวมงบ

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

งบลงทนุ

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

                              รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ิน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 890,000

    ค่าใช้สอย 790,000

    ค่าวัสดุ 100,000

งบเงินอุดหนุน 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000

                              รวม 920,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

50,000 700,000

50,000 500,000

0 200,000

50,000 700,000

10,000 30,000

0 30,000

10,000 0

10,000 30,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 750,000

    ค่าใช้สอย 550,000

    ค่าวัสดุ 200,000

                              รวม 750,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน ้า

และปา่ไม้
รวมงบ

งบด าเนินงาน 40,000

    ค่าใช้สอย 30,000

    ค่าวัสดุ 10,000

                              รวม 40,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ.จอมบงึ  จ.ราชบรีุ

1,970,000 1,970,000

270,000 270,000

300,000 300,000

1,400,000 1,400,000

1,970,000 1,970,000

19,466,000 19,466,000

19,466,000 19,466,000

19,466,000 19,466,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานกิจการประปา รวมงบ

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

                              รวม

แผนงานงบกลาง

                              รวม

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง

    งบกลาง
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ป ี2561 ป ี2562

0.00 0.00 42.86

531,833.01 590,687.28 0.00

292,652.47               328,209.75 -40.00

4,452.00 6,326.00 60.00

828,937.48             925,223.03

2,502.60 2,531.70 0.00

40,413.00 7,108.00 -80.00

710.00 820.00 0.00

0.00 18,500.00 17.65

218,147.00 69,512.00 -33.33

48,600.00 53,300.00 0.00

1,230.00 2,240.00 0.00

311,602.60 154,011.70

503,333.61 502,488.34 0.00

503,333.61 502,488.34

           1,684,805.00 1,883,015.00 4.44

600,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

183,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,647,275.00 1,800,000.00 % 1,880,000.00

     ดอกเบี้ย 487,315.47 600,000.00 %

50,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 487,315.47 600,000.00 600,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 232,851.60 262,000.00

20,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 46,100.00 50,000.00 %

8,000.00

     ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 1,180.00 2,000.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 0.00 17,000.00 %

     ค่าปรับการผิดสัญญา 175,630.00 150,000.00 % 100,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 7,482.00 40,000.00 %

8,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 830.00 1,000.00 % 1,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

0.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการขายสุรา 1,629.60 2,000.00 % 2,000.00

     ภาษปีา้ย                   4,594.00 5,000.00 %

รวมหมวดภาษีอากร              810,849.23 405,000.00 538,000.00

     ภาษโีรงเรือนและที่ดิน                493,770.00 0.00 %

ป ี2560

     ภาษบี ารุงทอ้งที่                312,485.23 50,000.00 % 30,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 350,000.00 % 500,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
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ป ี2561 ป ี2562ป ี2560

รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

          1,684,805.00 1,883,015.00

128,800.00                53,500.00 0.00

10,360.00 3,613.00 0.00

139,160.00               57,113.00

698,315.43 698,186.41 0.00

9,918,580.39 10,321,935.24 3.07

5,695,347.00 4,963,563.92 -12.28

173,312.60 172,448.99 -9.09

0.00 0.00 0.00

7,733,666.01 8,419,684.57 6.25

11.25 7,652.00 0.00

87,456.04 111,159.21 0.00

60,306.81 74,178.29 -20.00

2,526,860.00 3,101,767.00 3.33

4,090.00 520.00 -50.00

0.00 0.00 0.00

26,897,945.53 27,871,095.63

26,885,159.00 28,740,265.00 6.30

26,885,159.00 28,740,265.00

        57,250,943.22         60,133,211.70

28,700,000.00

27,989,000.00

รวมทกุหมวด          53,770,069.61 58,000,000.00 60,000,000.00

     เงินอดุหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถ่ายโอน

เลือกท า
25,860,547.00 27,000,000.00 %

1,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,860,547.00 27,000,000.00 28,700,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 24,682,621.31 27,823,000.00

80,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้น ้าบาดาล 2,296.00 2,000.00 %

1,000.00

     ภาษจีัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 62,345.87 100,000.00 %

0.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2,854,835.00 3,000,000.00 % 3,100,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 1,000.00 %

5,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 149,390.63 100,000.00 % 100,000.00

     ภาษสุีรา 2,001,751.68 0.00 %

700,000.00

     ภาษสีรรพสามติ 4,823,986.02 8,000,000.00 % 8,500,000.00

     ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,141,490.52 5,700,000.00 %

110,000.00

     ภาษธีุรกจิเฉพาะ 211,938.31 220,000.00 % 200,000.00

     ภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์ 574,170.73 700,000.00 %

100,000.00

     ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,860,416.55 10,000,000.00 % 10,307,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 48,610.00 110,000.00

1,880,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

     ค่าขายแบบแปลน 43,100.00 100,000.00 %

     รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 5,510.00 10,000.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,647,275.00 1,800,000.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ.จอมบึง  จ.รำชบุรี 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  60,000,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 538,000 บาท 

  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 500,000 บำท 

    
ประมำณกำรรำยรับไว้ตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ก ำหนด 

  

  ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 30,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ส ำหรับรำยรับจำกลูกหนี้ค้ำงช ำระ   

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 8,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 183,000 บาท 

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 2,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 8,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 20,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 100,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 50,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   
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 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 600,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,880,000 บาท 

  รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 1,880,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท 

  ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 100,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,989,000 บาท 

  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ จ ำนวน 700,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 10,307,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 5,000,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 200,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 8,500,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 100,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 80,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   
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  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน 3,100,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น ้ำบำดำล จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,700,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำย
โอนเลือกท ำ 

จ ำนวน 28,700,000 บำท 

    

เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ 
ถ่ำยโอนเลือกท ำ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ประมำณกำรรำยรับไว้ 
ใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  ประกอบด้วย 
1) เงินส ำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
2) เงินส ำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำร 
3) เงินส ำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4) เงินส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
-เงินเดือน เงินสวัสดิกำร (ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำกำรศึกษำบุตร 
ส ำหรับข้ำรำชกำร/พนักงำนครู ต ำแหน่งคร ูครูผู้ดูแลเด็ก)  
เงินค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ เงินประกันสังคม  
ส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ดูแลเด็ก (ส ำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไป ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
5) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
6) เงินสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 
7) เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กปฐมวัย 
8) เงินสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กประถมศึกษำ 
9) เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กประถมศึกษำ 
10) เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (ค่ำหนังสือเรียน  อุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  และค่ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน) 
11) ส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น 
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12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก 
13) เงินส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 
ด้ำนสำธำรณสุข 
14) เงินส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี 

      

  

15) เงินส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 
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ป ี2561 ป ี2562

514,080.00 514,080.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

86,400.00 86,400.00 0 %

2,318,400.00 2,264,359.00 0 %

3,003,120.00 2,949,079.00

2,142,851.00 2,556,948.00 18.42 %

144,000.00 144,000.00 0 %

186,000.00 186,000.00 0 %

0.00 0.00 6.98 %

893,870.00 1,037,760.00 16.77 %

101,515.00 120,080.00 12.75 %

3,468,236.00 4,044,788.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง
อ ำเภอจอมบึง    จังหวัดรำชบุรี

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080.00 532,100.00 532,100

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก 42,120.00 45,600.00 45,600

เงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120.00 45,600.00 45,600

เงินค่ำตอบแทนเลขำนกุำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล

86,400.00 90,800.00 90,800

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2,332,800.00 2,800,000.00 2,800,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,017,520.00 3,514,100.00       3,514,100.00

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 2,194,475.00 3,800,000.00 4,500,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน 90,000.00 184,000.00 184,000

เงินประจ ำต ำแหนง่ 186,000.00 264,000.00 264,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 258,000.00 276,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 783,000.00 1,670,000.00 1,950,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 100,560.00 204,000.00 230,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,354,035.00 6,380,000.00 7,404,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

6,471,356.00 6,993,867.00

221,600.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 0 %

78,000.00 82,500.00 10 %

1,870.00 0.00 0 %

301,470.00 82,500.00

        463,266.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 143,944.00 -20 %

0.00           108,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

20,467.00 12,660.00 0 %

122,364.00 0.00 0 %

359,981.20 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รวมงบบคุลากร 6,371,555.00 9,894,100.00 10,918,100

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 12,700.00 50,000.00 30,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 5,000.00 5,000

ค่ำเช่ำบำ้น 73,935.00 120,000.00 132,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 10,740.00 20,000.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 97,375.00 195,000.00 187,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร          501,951.00 0.00 0

ค่ำจัดท ำประกนัภยัรถรำชกำร 0.00 0.00 50,000

ค่ำจัดท ำเอกสำร 0.00 0.00 10,000

ค่ำจ้ำงท ำส่ือโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์ 0.00 0.00 10,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น 0.00 150,000.00 120,000

ค่ำจ้ำงเหมำยำมรักษำกำรณ์ ที่ท ำกำร อบต.ปำกช่อง 0.00 108,000.00 108,000

ค่ำเช่ำที่ดิน 0.00 0.00 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพพิำกษำ 0.00 0.00 5,000

ค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ 0.00 0.00 5,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพธิีกำร 14,334.00 20,000.00 20,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 77,470.00 0.00 0

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม และศึกษำดูงำน 296,420.00 0.00 0

4. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำง ๆ 170,361.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

6,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,880.00 0 %

0.00 348,673.00 0 %

0.00 292,050.00 -25 %

0.00 12,116.00 0 %

161,101.99 421,092.16 1.63 %

     1,133,380.19       1,349,415.16

291,215.00 253,757.00 0 %

0.00 3,173.00 -50 %

18,082.60 49,256.00 0 %

7,142.25 9,639.63 0 %

2,700.00 7,400.00 -50 %

159,857.48 169,952.26 42.86 %

148,330.00 146,480.00 -16.67 %

627,327.33 639,657.89

5. ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม ้กระเช้ำดอกไม ้พำนพุ่มและพวงมำลำ ฯลฯ 1,000.00 0.00 0

6. ค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 23,365.00 0.00 0

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน 0.00 20,000.00 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังและสนบัสนนุกำรเลือกต้ังในระดับต่ำงๆ 0.00 700,000.00 700,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมอนัเนื่องมำจำกนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 0.00 30,000.00 30,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพวงมำลัย ช่อดอกไม ้กระเช้ำดอกไม ้พำนพุ่มและ

พวงมำลำ ฯลฯ

0.00 15,000.00 15,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 200,000.00 200,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และศึกษำดูงำนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.

 พนกังำน อบต. ผู้น ำทอ้งที่ ผู้น ำชุมชน และบคุลำกรที่เกี่ยวข้องกบักำร

พฒันำชุมชนทอ้งถิ่น

0.00 400,000.00 300,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมเพื่อกำรพฒันำทอ้งถิ่น 0.00 30,000.00 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 151,042.45 246,000.00 250,000

รวมค่าใชส้อย       1,235,943.45 1,919,000.00 1,883,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 166,433.00 150,000.00 150,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0.00 10,000.00 5,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 20,315.60 30,000.00 30,000

วัสดุกอ่สร้ำง 0.00 50,000.00 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 24,210.00 20,000.00 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 139,425.37 70,000.00 100,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 127,350.00 120,000.00 100,000

รวมค่าวัสดุ 477,733.97 450,000.00 445,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

327,387.11 333,318.21 -30 %

12,223.65 11,572.05 -25 %

9,177.00 21,897.00 0 %

60,149.28 62,064.00 0 %

408,937.04 428,851.26

     2,471,114.56       2,500,424.31

113,000.00 0.00 0 %

8,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

6,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,900.00 0.00 0 %

20,800.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

40,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟำ้ 282,051.37 500,000.00 350,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 13,592.13 20,000.00 15,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 11,850.00 15,000.00 15,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 69,768.00 60,000.00 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 377,261.50 595,000.00 440,000

รวมงบด าเนินงาน       2,188,313.92 3,159,000.00 2,955,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

1. เคร่ืองปรับอำกำศ 0.00 0.00 0

2. โต๊ะหมู่บชูำ 0.00 0.00 0

2.ค่ำจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร 2 บำนเล่ือนกระจก 33,600.00 0.00 0

3. โต๊ะท ำงำน 0.00 0.00 0

3.ค่ำจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร 1 บำน เล่ือน 4 ล้ินชัก 17,700.00 0.00 0

4. เกำ้อี้ท ำงำน 0.00 0.00 0

5. ตู้เกบ็เอกสำร 0.00 0.00 0
5.ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 6,900.00 0.00 0

6. โต๊ะพบัอเนกประสงค์หนำ้พลำสติก 0.00 0.00 0

6.ค่ำจัดซ้ือเกำ้อี้ส ำนกังำน 36,000.00 0.00 0
7.ค่ำจ้ำงประกอบแทน่กล่ำวรำยงำน 58,000.00 0.00 0

8.ค่ำจ้ำงท ำบอร์ดปดิประกำศประชำสัมพนัธ์ 16,800.00 0.00 0

เกำ้อี้ท ำงำน 0.00 1,900.00 1,900
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 11,000.00 0 %

0.00 32,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

11,600.00 0.00 0 %

117,550.00 0.00 0 %

0.00 18,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

18,400.00 0.00 0 %

22,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

เคร่ืองเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม 0.00 0.00 0

เคร่ืองปรับอำกำศ 0.00 72,000.00 0

เคร่ืองปรับอำกำศแบบฝังฝ้ำ 0.00 87,000.00 0

โต๊ะท ำงำน 0.00 5,000.00 5,000

พดัลมอตุสำหกรรม 0.00 30,000.00 0

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 730,000.00 0.00 0

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

1. เคร่ืองตัดหญ้ำ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ

1. ไมโครโฟน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

กล้องบนัทกึวีดีโอ 0.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ อบต.ปำกช่อง 57,000.00 0.00 0

เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 0.00 27,700.00 0

จอรับภำพชนดิมอเตอร์ไฟฟำ้ 0.00 24,300.00 0

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

1. ถังต้มน ้ำร้อน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. คอมพวิเตอร์ส ำนกังำน 0.00 0.00 0

1.ค่ำจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส ำนกังำน 51,000.00 0.00 0

2.ค่ำจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก 21,000.00 0.00 0

3. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี  แบบ Network 12,000.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 8,500.00 0 %

0.00 11,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

360,650.00 81,000.00

360,650.00 81,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

     9,303,120.56       9,575,291.31

690,480.00 732,240.00 0 %

4. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขำวด ำ  ส ำหรับกระดำษ

ขนำด A3

53,000.00 0.00 0

5. ค่ำจัดซ้ือจอแบบ LCD หรือ LED ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ  21.5 นิ้ว 4,000.00 0.00 0

6. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 AV 5,600.00 0.00 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 34,000.00 34,000

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สี แบบ Network เอกสำรด ำ - สี 0.00 0.00 0

เคร่ืองส ำรองไฟ 0.00 0.00 0

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 0.00 0.00 7,500

อปุกรณ์อำ่นบตัรแบบเอนกประสงค์ 0.00 700.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 1,102,600.00 282,600.00 48,400

รวมงบลงทนุ 1,102,600.00 282,600.00 48,400

งบรายจา่ยอ่ืน

รายจา่ยอ่ืน

รำยจ่ำยอื่น

ประเมนิควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำก

ช่อง

0.00 20,000.00 20,000

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป       9,662,468.92 13,355,700.00 13,941,500

งานบริหารงานคลงั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 649,500.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

60,000.00 60,000.00 0 %

231,060.00 242,400.00 0 %

915,960.00 900,380.00 0 %

119,880.00 100,410.00 0 %

2,017,380.00 2,035,430.00

2,017,380.00 2,035,430.00

0.00 87,600.00 25 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,000.00 9,700.00 0 %
9,000.00 97,300.00

108,000.00 0.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

35,242.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,300.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 2,870.00 0 %

0.00 105,992.00 -16.67 %

เงินประจ ำต ำแหนง่ 60,000.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 220,020.00 0.00 0

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 750,360.00 0.00 0

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 100,000.00 0.00 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,779,880.00 0.00 0

รวมงบบคุลากร 1,779,880.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0.00 200,000.00 250,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 5,000.00 5,000

ค่ำเช่ำบำ้น 0.00 72,000.00 72,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 8,200.00 20,000.00 20,000
รวมค่าตอบแทน 8,200.00 297,000.00 347,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 121,930.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น 0.00 100,000.00 100,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0

1.ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 28,242.00 0.00 0

2. โครงกำรออกบริกำรจัดเกบ็ภำษเีคล่ือนที่ ประจ ำป ี2561 0.00 0.00 0

2.โครงกำรออกบริกำรจัดเกบ็ภำษเีคล่ือนที่ ประจ ำป ี 2560 6,080.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเกบ็ภำษเีคล่ือนที่ 0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 120,000.00 100,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

148,542.00 138,862.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -60 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

157,542.00 236,162.00

49,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

101,000.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

จัดท ำแผนที่ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ตำม พ.ร.บ.ภำษทีี่ดินและส่ิงปลูก

สร้ำง พ.ศ. 2562

0.00 500,000.00 500,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 70,000.00 70,000

รวมค่าใชส้อย 156,252.00 790,000.00 770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 0.00 50,000.00 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 50,000.00 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 100,000.00 60,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 220,000.00 150,000

รวมงบด าเนินงาน 164,452.00 1,307,000.00 1,267,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

1. เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 0.00 0.00 0

เคร่ืองปรับอำกำศ 0.00 40,200.00 0

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

1. รถจักรยำนยนต์ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. คอมพวิเตอร์ส ำนกังำน 0.00 0.00 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 30,000.00 0

เคร่ืองพมิพิ์ชนดิ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 0.00 0.00 22,000

อปุกรณ์อำ่นบตัรแบบเอนกประสงค์ 0.00 700.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

180,500.00 0.00

180,500.00 0.00

2,355,422.00 2,271,592.00

   11,658,542.56     11,846,883.31

0.00 0.00 10 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 29.65 %

0.00 0.00 17.17 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -60 %

0.00 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 70,900.00 22,000

รวมงบลงทนุ 0.00 70,900.00 22,000

รวมงานบริหารงานคลงั 1,944,332.00 1,377,900.00 1,289,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป     11,606,800.92 14,733,600.00 15,230,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 0.00 200,000.00 220,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน 0.00 24,000.00 24,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0.00 456,600.00 592,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 0.00 36,700.00 43,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 717,300.00 879,000

รวมงบบคุลากร 0.00 717,300.00 879,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบำ้น 0.00 36,000.00 36,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 36,000.00 36,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำนรักษำควำมปลอดภยั

ประจ ำทอ้งถิ่น (ศปถ. อบต.ปำกช่อง)

0.00 50,000.00 20,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 50,000.00 20,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -20 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

17,042.00 47,569.00 0 %

รวมงบด าเนินงาน 0.00 86,000.00 56,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 พร้อมบอ่พกัคสล. 

หมู่ที่ 3 ต ำบลปำกช่อง

0.00 0.00 269,000

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงกอ่สร้ำงตำมแบบสัญญำปรับรำคำได้ 0.00 0.00 10,000

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 279,000

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 279,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 803,300.00 1,214,000

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรฝึกอบบรม อบรมทบทวนอำสำสมคัรปอ้งกนัภยั

ฝ่ำยพลเรือน

0.00 50,000.00 40,000

โครงกำรฝึกอบรมแผนกำรดับเพลิงและแผนปอ้งกนัเตรียมควำมพร้อบรับ

สำธำรณภยั

0.00 40,000.00 0

โครงกำรฝึกอบรมแผนกำรดับเพลิงและแผนปอ้งกนัเตรียมควำมพร้อมรับ

สำธำรณภยั

0.00 0.00 40,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 90,000.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 23,468.00 80,000.00 80,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 -77.78 %

12,600.00 0.00 0 %

37,625.25 23,600.00 -40 %

67,267.25 71,169.00

67,267.25 71,169.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00
67,267.25 71,169.00

67,267.25 71,169.00

0.00 0.00                32,400เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมติดต้ัง)

จัดซ้ือรถบรรทกุน ้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 0.00 2,500,000.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์          350,000.00

รวมค่าครุภณัฑ์         359,500.00 2,505,500.00               32,400

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 90,000.00 20,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 7,200.00 30,000.00 30,000

วัสดุอื่น 1,605.00 50,000.00 30,000

รวมค่าวัสดุ 32,273.00 250,000.00 160,000

รวมงบด าเนินงาน 32,273.00 340,000.00 240,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ค่ำจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 9,500.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ

หมอ้แปลงไฟฟำ้ส ำหรับวิทยุส่ือสำร 0.00 5,500.00 0

รวมงบลงทนุ         359,500.00 2,505,500.00               32,400
รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั         391,773.00 2,845,500.00             272,400

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน         391,773.00 3,648,800.00           1,486,400

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบคุลากร
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

635,700.00 673,380.00 13.5 %

18,000.00 18,000.00 0 %

143,520.00 142,170.00 -3.12 %

15,900.00 10,393.00 -0.62 %

813,120.00 843,943.00

813,120.00 843,943.00

0.00 0.00 0 %

42,000.00 42,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
42,000.00 42,000.00

1,783.00 0.00 0 %

0.00 18,340.00 0 %

25,650.00 0.00 0 %

0.00 21,000.00 -40 %

0.00 7,532.00 -16.67 %

0.00 0.00 0 %
27,433.00 46,872.00

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 599,940.00 1,762,100.00 2,000,000

เงินประจ ำต ำแหนง่ 18,000.00 60,000.00 60,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 138,000.00 1,476,000.00 1,430,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 21,420.00 162,000.00 161,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 777,360.00 3,460,100.00 3,651,000

รวมงบบคุลากร 777,360.00 3,460,100.00 3,651,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 5,000.00 5,000

ค่ำเช่ำบำ้น 35,000.00 42,000.00 42,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0.00 20,000.00 20,000
รวมค่าตอบแทน 35,000.00 67,000.00 67,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 56,285.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น 0.00 100,000.00 100,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

2. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรจัดกจิรรมงำนวันส ำคัญต่ำงๆ 0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมงำนวันส ำคัญต่ำงๆ 0.00 50,000.00 30,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 830.00 60,000.00 50,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 100,000.00 100,000
รวมค่าใชส้อย 57,115.00 310,000.00 280,000

ค่าวัสดุ
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -28.57 %

0.00 0.00

69,433.00 88,872.00

34,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

34,500.00 0.00

34,500.00 0.00

917,053.00 932,815.00

755,220.00 798,300.00 0 %

1,035,480.00 1,049,408.00 0 %

วัสดุส ำนกังำน 0.00 50,000.00 50,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0.00 70,000.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 120,000.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 92,115.00 497,000.00 447,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

1. เคร่ืองปรับอำกำศ 0.00 0.00 0

ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจก 0.00 5,000.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่ง 9,900.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 17,000.00 0

อปุกรณ์อำ่นบตัรแบบเอนกประสงค์ 0.00 700.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 9,900.00 22,700.00 0

รวมงบลงทนุ 9,900.00 22,700.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 879,375.00 3,979,800.00 4,098,000

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน          731,736.00 0.00 0

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง          187,240.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

131,940.00 123,711.00 0 %

1,922,640.00 1,971,419.00

1,922,640.00 1,971,419.00

1,400.00 1,300.00 0 %

1,400.00 1,300.00

        482,060.00 0.00 0 %

0.00            79,460.00 0 %

7,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

43,180.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

217,600.00 0.00 0 %

0.00 219,300.00 2.68 %

0.00 153,680.00 -8.2 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 -100 %

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 120,000.00 0.00 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)       1,038,976.00 0.00 0

รวมงบบคุลากร       1,038,976.00 0.00 0
งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 1,400.00 20,000.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 1,400.00 20,000.00 20,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

1.ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก          572,600.00 0.00 0

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 36,970.00 0.00 0

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมโครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 0.00 0.00 0

3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมโครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 31,020.00 0.00 0

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 3,700.00 0.00 0

5. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 299,110.00 0.00 0

5. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก (รำยหวั) 0.00 253,300.00 260,100

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก (ศพด.) 0.00 83,700.00 76,840

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมโครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 0.00 150,000.00 100,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 0.00 120,000.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 10,300.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 429,660.00 21.45 %

       753,140.00         892,400.00

0.00 73,774.00 0 %

85,671.00 107,067.00 0 %

      1,685,925.40        1,639,303.00 2.3 %

     1,771,596.40       1,820,144.00

     2,526,136.40       2,713,844.00

6,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 50,000.00 50,000

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพฒันำผู้ประกอบวิชำชีพครูศูนย์พฒันำเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0.00 30,000.00 0

ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 0.00 617,300.00 749,700

รวมค่าใชส้อย         943,400.00 1,304,300.00 1,236,640

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 0.00 0.00 0

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 72,601.00 100,000.00 100,000

ค่ำอำหำรเสริม (นม)        1,710,882.18 1,762,900.00 1,803,460

รวมค่าวัสดุ       1,783,483.18 1,862,900.00 1,903,460

รวมงบด าเนินงาน       2,728,283.18 3,187,200.00 3,160,100

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

1. ตู้เกบ็เอกสำร 0.00 0.00 0

1.ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 166,800.00 0.00 0

2. โต๊ะท ำงำน 0.00 0.00 0

2.ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 10 ล้ินชัก 5,800.00 0.00 0

3. เกำ้อี้ท ำงำน 0.00 0.00 0

4.ค่ำจัดซ้ือโต๊ะอนบุำลแบบนั่งเรียนกบัพื้น 9,000.00 0.00 0

5.ค่ำจัดซ้ือโต๊ะญี่ปุ่น 1,250.00 0.00 0

6.ค่ำจัดซ้ือชั้นวำงหนงัสือ 1,900.00 0.00 0

7.ค่ำจัดซ้ือบล๊อกสี 3 ช่อง 10,140.00 0.00 0



39

ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 55,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

10,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

24,200.00 65,000.00

24,200.00 65,000.00

3,220,340.00 0.00 0 %

0.00 286,000.00 7.35 %

0.00 336,720.00 -11.25 %

0.00 267,000.00 6.94 %

0.00 88,000.00 -25 %

0.00 1,072,000.00 -3.75 %

8.ค่ำจัดซ้ือพดัลมไอเย็น 6,000.00 0.00 0

เกำ้อี้ท ำงำน 0.00 1,900.00 0

เคร่ืองปรับอำกำศ 0.00 0.00 0

โต๊ะท ำงำน 0.00 5,000.00 0

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเล่นพฒันำกำรเด็ก 227,200.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ

1. เคร่ืองเสียงแบบพกพำ 0.00 0.00 0

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบพกพำพร้อมไมโครโฟน 8,500.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โทรทศันแ์อล อ ีดี 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองท ำน ้ำเย็น 5,000.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 441,590.00 6,900.00 0

รวมงบลงทนุ 441,590.00 6,900.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 3,068,000.00 0.00 0

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นพแุค 0.00 272,000.00 292,000

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นหนองตำเนดิ 0.00 320,000.00 284,000

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นหนองไผ่ 0.00 288,000.00 308,000

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นหว้ยยำง 0.00 80,000.00 60,000

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดเขำปิ่นทอง 0.00 1,068,000.00 1,028,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 976,000.00 -6.47 %

0.00 164,000.00 -6.82 %

3,220,340.00 3,189,720.00

3,220,340.00 3,189,720.00

     7,693,316.40       7,939,983.00

0.00 82,450.00 0 %

50,000.00 0.00 0 %

50,000.00 82,450.00

50,000.00 82,450.00

50,000.00 82,450.00

     8,660,369.40       8,955,248.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดปำกช่อง 0.00 928,000.00 868,000

เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดสูงเนนิ 0.00 176,000.00 164,000

รวมเงินอุดหนุน 3,068,000.00 3,132,000.00 3,004,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,068,000.00 3,132,000.00 3,004,000

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       7,276,849.18 6,326,100.00 6,164,100

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุเอกชน

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลปำกช่อง 0.00 100,000.00 100,000

เงินอดุหนนุกจิกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 0.00 100,000.00 100,000

รวมแผนงานการศึกษา       8,156,224.18 10,405,900.00 10,362,100

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0.00 48,000.00 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 48,000.00 0

ค่าใชส้อย



41

ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 157,860.00 0 %

0.00 157,860.00

98,850.00 95,760.00 -60 %

98,850.00 95,760.00

98,850.00 253,620.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

88,900.00 0.00 0 %

0.00 27,000.00 0 %

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับำ้ 0.00 160,000.00 160,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 160,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 70,080.00 100,000.00 40,000

รวมค่าวัสดุ 70,080.00 100,000.00 40,000

รวมงบด าเนินงาน 70,080.00 308,000.00 200,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองพน่หมอกควัน 0.00 236,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 236,000.00 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

อำคำรต่ำง ๆ

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงกอ่สร้ำงตำมแบบสัญญำปรับรำคำได้ 0.00 10,000.00 0

ปรับปรุงอำคำรโรงผลิตน ้ำด่ืม อบต.ปำกช่อง บริเวณส ำนกังำนองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง หมู่ที่ 4 ต ำบลปำกช่อง

0.00 248,000.00 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 258,000.00 0

รวมงบลงทนุ 0.00 494,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 0.00 0.00 0

อดุหนนุหนว่ยบริกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.บำ้นเขำปิ่นทอง 0.00 36,000.00 36,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 36,000.00 0 %

0.00 29,400.00 0 %

320,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

408,900.00 92,400.00

408,900.00 92,400.00

507,750.00 346,020.00

507,750.00 346,020.00

0.00 0.00 6.57 %

0.00 0.00 3.95 %

0.00 0.00 -26.05 %

0.00 0.00

0.00 0.00

อดุหนนุหนว่ยบริกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.บำ้นเขำผ้ึง 0.00 36,000.00 36,000

อดุหนนุหนว่ยบริกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.ปำกช่อง 0.00 36,000.00 36,000

เงินอดุหนนุเอกชน 0.00 0.00 0

เงินอดุหนนุส ำหรับด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน

สำธำรณสุข

0.00 320,000.00 320,000

เงินอดุหนนุกจิกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์ 90,000.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 428,000.00 428,000

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 428,000.00 428,000

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 160,080.00 1,230,000.00 628,000

รวมแผนงานสาธารณสขุ 160,080.00 1,230,000.00 628,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 0.00 194,700.00 207,500

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0.00 144,300.00 150,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 0.00 21,500.00 15,900

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 360,500.00 373,400

รวมงบบคุลากร 0.00 360,500.00 373,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 39,590.50 0 %

0.00 39,590.50

0.00 39,590.50

0.00 39,590.50

0.00 39,590.50

599,520.00 521,100.00 32.32 %

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 

และกำรพฒันำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

อ ำเภอจอมบงึ จังหวัดรำชบรีุ  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

0.00 20,000.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 0.00 380,500.00 373,400

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรสงเครำะหแ์ละพฒันำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และ

ผู้ด้อยโอกำส

41,713.00 0.00 0

สงเครำะหแ์ละพฒันำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 0.00 100,000.00 100,000

รวมค่าใชส้อย 41,713.00 100,000.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 41,713.00 100,000.00 100,000

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 41,713.00 100,000.00 100,000

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 41,713.00 480,500.00 473,400

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 885,468.00 1,024,000.00 1,355,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

14,200.00 14,340.00 -50 %

18,000.00 18,000.00 0 %

704,552.00 659,960.00 14.46 %

104,959.00 94,819.00 21.28 %

1,441,231.00 1,308,219.00

1,441,231.00 1,308,219.00

0.00 0.00 0 %

24,000.00 24,000.00 0 %

11,550.00 0.00 0 %

35,550.00 24,000.00

54,100.00 0.00 0 %

0.00 208,200.00 0 %

6,664.00 24,438.00 100 %

0.00 0.00 0 %

60,764.00 232,638.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน 0.00 20,000.00 10,000

เงินประจ ำต ำแหนง่ 53,242.00 60,000.00 60,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 530,560.00 996,000.00 1,140,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 88,000.00 134,400.00 163,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,557,270.00 2,234,400.00 2,728,000

รวมงบบคุลากร 1,557,270.00 2,234,400.00 2,728,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 5,000.00 5,000

ค่ำเช่ำบำ้น 18,000.00 42,000.00 42,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 25,000.00 30,000.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 43,000.00 77,000.00 77,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 98,400.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น 0.00 100,000.00 100,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 6,593.00 50,000.00 100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 70,000.00 70,000

รวมค่าใชส้อย 104,993.00 220,000.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 0.00 50,000.00 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 20,000.00 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 50,000.00 50,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

96,314.00 256,638.00

0.00 118,000.00 0 %

0.00 39,000.00 0 %

0.00 9,600.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 45,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 211,600.00

        182,000.00 0.00 0 %

227,000.00 0.00 0 %

1. โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรเกบ็พสัดุ 0.00 0.00 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 170,000.00 170,000

รวมงบด าเนินงาน 147,993.00 467,000.00 517,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 0.00 0.00 0

เคร่ืองปรับอำกำศ 0.00 0.00 0

ตู้เกบ็เอกสำร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) 0.00 0.00 715,000

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ

เคร่ือขยำยเสียง และลำยตัวส่ง 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 0.00 30,000.00 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน 0.00 17,000.00 0

อปุกรณ์อำ่นบตัรแบบเอนกประสงค์ 0.00 700.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 47,700.00 715,000

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

อำคำรต่ำง ๆ

2. โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหอ้งประชุมสภำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล

0.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

       409,000.00 0.00

       409,000.00 211,600.00

     1,946,545.00 1,776,457.00

0.00 0.00 0 %

      1,034,318.50 1,260.00 0 %

     1,034,318.50 1,260.00

112,000.10 165,413.00 0 %

59,000.00 0.00 0 %

16,821.30 15,402.80 0 %

187,821.40 180,815.80

โครงกำรกอ่สร้ำงร้ัวพร้อมก ำแพงกนัดินโดยรอบที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลปำกช่อง

0.00 0.00 1,755,000

โครงกำรกอ่สร้ำงโรงจอดรถองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 0.00 0.00 432,000

โครงกำรปรับปรุงอำคำรเกบ็พสัดุบริเวณส ำนกังำนองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกช่อง หมู่ที่ 4 ต ำบลปำกช่อง

0.00 0.00 353,000

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงกอ่สร้ำงตำมแบบสัญญำปรับรำคำได้ 0.00 0.00               103,600

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภำยนอก

เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงส่ิงกอ่สร้ำง
ออกแบบและควบคุมงำน 0.00 0.00                40,000

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00           2,683,600

รวมงบลงทนุ 0.00 47,700.00           3,398,600

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,705,263.00 2,749,100.00           6,643,600

งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 33,642.36 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม          498,000.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใชส้อย         531,642.00 30,000.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 136,080.00 200,000.00 200,000

วัสดุกอ่สร้ำง 20,430.35 0.00 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,132.50 50,000.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 169,642.85 250,000.00 250,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

601,139.90 182,075.80

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

898,068.24 0.00 0 %

0.00 299,797.96 0 %

0.00 299,792.86 0 %

รวมงบด าเนินงาน         701,285.21 280,000.00 280,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

เทปวัดระยะ 0.00 3,500.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 3,500.00 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

อำคำรต่ำง ๆ

2. โครงกำรกอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บำ้นหนองตำอน้ 427,138.00 0.00 0

4. โครงกำรกอ่สร้ำงร้ัวพร้อมประตูโดยรอบอำคำรศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น

หนองชะนำง

234,000.00 0.00 0

5. โครงกำรติดต้ังหลังคำเมทลัชีทศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นหนองชะนำง 51,000.00 0.00 0

8. โครงกำรปรับปรุงศูนย์พฒันำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำก

ช่อง

235,000.00 0.00 0

9. โครงกำรติดต้ังประตูร้ัวทำงเข้ำ - ออก หนำ้ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกช่อง

180,000.00 0.00 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 1,127,138.00 0.00 0

รวมงบลงทนุ 1,127,138.00 3,500.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 0.00 0.00 0

1. ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0

2. ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 299,785.35 0 %

0.00 299,504.23 0 %

0.00 299,766.17 0 %

0.00 399,682.27 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 8,675.30 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

898,068.24 1,907,004.14

898,068.24 1,907,004.14

     2,120,208.14 2,089,079.94

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

     4,066,753.14 3,865,536.94

3. ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0

4. ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0

5. ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 14 0.00 0.00 0

6. ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 15 0.00 0.00 0

ขยำยเขตไฟฟำ้ส่องสว่ำง ระยะจุดหนำ้บำ้นนำยธนวัฒน ์ดวงชื่น บำ้นนำย

วินยั  โฉมนก  แยกทำงเข้ำบำ้นนำยนวล  รักษแ์ซ่  และนำยโยธิน  ทอง

ออ่น หมู่ที่ 5

0.00 300,000.00 0

เงินอดุหนนุไฟฟำ้ส่วนภมูภิำคอ ำเภอจอมบงึ 0.00 50,000.00 50,000

ติดต้ังไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 7 0.00 0.00 300,000

เงินอดุหนนุกจิกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์ 1,098,011.21 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 1,098,011.21 350,000.00 350,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,098,011.21 350,000.00 350,000

รวมงานไฟฟ้าถนน       2,926,434.42 633,500.00 630,000

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะมลูฝอยโดยชุมชน 0.00 100,000.00                50,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 100,000.00               50,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 100,000.00               50,000

รวมงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 0.00 100,000.00               50,000

รวมแผนงานเคหะและชมุชน       4,631,697.42 3,482,600.00           7,323,600

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

416,815.00 0.00 0 %

8,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 -60 %

425,315.00 0.00

425,315.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

2. โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพฒันำศักยภำพสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง (ศำสตร์พระรำชำ)

0.00 0.00 0

3. ส่งเสริมสนบัสนนุ เพิ่มศักยภำพของผู้น ำชุมชน กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ใน

ต ำบลปำกช่อง

0.00 0.00 0

โครงกำรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน

พื้นที่ต ำบลปำกช่อง

39,000.00 0.00 0

โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติด 0.00 100,000.00 100,000

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติั ประจ ำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลปำกช่อง

0.00 0.00 100,000

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพฒันำศักยภำพสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง

0.00 300,000.00 200,000

โครงกำรสนบัสนนุ ส่งเสริม ฝึกอบรมอำชีพ 0.00 50,000.00 20,000

รวมค่าใชส้อย 39,000.00 450,000.00 420,000

รวมงบด าเนินงาน 39,000.00 450,000.00 420,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรกอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต ำบลปำกช่อง 0.00 0.00 740,000

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงกอ่สร้ำงตำมแบบสัญญำปรับรำคำได้ 0.00 0.00 30,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 80,000.00 0 %

0.00 40,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

122,831.00 0.00 0 %

122,831.00 320,000.00

122,831.00 320,000.00

548,146.00 320,000.00

548,146.00 320,000.00

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 770,000

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 770,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุเอกชน

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น ตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพประชำคม

เข้มแข็ง

0.00 80,000.00 80,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 10 เพื่อจัดท ำโครงกำรตลำดนดัวิถีไทย

 และโครงกำรเล้ียงปลำดุกและไกไ่ข่

0.00 0.00 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 12 เพื่อจัดท ำโครงกำรท ำไมก้วำด

ทำงมะพร้ำว

0.00 0.00 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 13 เพื่อจัดท ำโครงกำรเล้ียงไกบ่ำ้น

พนัธุพ์ื้นเมอืง

0.00 0.00 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 14 เพื่อจัดท ำโครงกำรเล้ียงไกไ่ข่ 0.00 0.00 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 2 เพื่อจัดท ำโครงกำรท ำไมก้วำด

ทำงมะพร้ำว

0.00 0.00 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 6 เพื่อจัดท ำโครงกำรปลูกตะไคร้ 0.00 0.00 0

อดุหนนุศูนย์บริกำรคนพกิำรต ำบลปำกช่อง 0.00 50,000.00 50,000

อดุหนนุสภำองค์กรชุมชนต ำบลปำกช่อง 0.00 30,000.00 30,000

เงินอดุหนนุกจิกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์ 86,300.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 86,300.00 160,000.00 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 86,300.00 160,000.00 160,000

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 125,300.00 610,000.00 1,350,000

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 125,300.00 610,000.00 1,350,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

227,084.45 0.00 0 %

24,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 247,266.60 0 %

0.00 3,600.00 -40 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำ ประจ ำป ีอบต.ปำกช่องคัพ 0.00 0.00 0

2. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนอ ำเภอจอมบงึ เพื่อเทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกรู เนื่องในวัน

คล้ำยวันพระรำชสมภพ 28 กรกฎำคม 

ประจ ำป ี2561

0.00 0.00 0

โครงกำรแข่งขันกฬีำเด็กเล็ก 0.00 0.00 100,000

โครงกำรแข่งขันกฬีำฟตุซอล 0.00 100,000.00 100,000

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำ ประจ ำป ีอบต.ปำกช่องคัพ 161,097.05 150,000.00 150,000

โครงกำรส่งเสริมสนบัสนนุผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ผู้น ำชุมชน พนกังำนส่วน

ต ำบล และประชำชนเข้ำร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภำพและกฬีำสัมพนัธ์ของ

หนว่ยงำนต่ำงๆ

0.00 50,000.00 30,000

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนอ ำเภอจอมบงึ เพื่อเทดิพระเกยีรติ

พระบำทสมเด็จ พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เนื่องในวโรกำสคล้ำยวันพระรำชสมภพ 

28 กรกฏำคม

0.00 50,000.00 50,000

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนอ ำเภอจอมบงึ เพื่อเทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั มหำวิชรำลงกรณ์ บดินทรเทพวรำงกรู เนื่องใน

วโรกำสคล้ำยวันพระรำชสมภพ 28 กรกฎำคม ประจ ำป ี2560

48,800.00 0.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

251,484.45 250,866.60

99,970.00 99,953.00 0 %

99,970.00 99,953.00

351,454.45 350,819.60

0.00 330,000.00 0 %

0.00 131,000.00 0 %

0.00 461,000.00
0.00 461,000.00

30,000.00 0.00 0 %
0.00 30,000.00 0 %

30,000.00 30,000.00

30,000.00 30,000.00

381,454.45 841,819.60

รวมค่าใชส้อย 209,897.05 350,000.00 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกฬีำ 99,360.00 100,000.00 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,360.00 100,000.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 309,257.05 450,000.00 530,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรกอ่สร้ำงลำนกฬีำอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0

โครงกำรกอ่สร้ำงลำนกฬีำอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 30,000.00 0.00 0
โครงกำรส่งเสริมกจิกรรมกำรแข่งขันกฬีำกลุ่มโรงเรียนในต ำบล

ปำกช่องและกฬีำอ ำเภอจอมบงึ

0.00 30,000.00 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 339,257.05 480,000.00 560,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

83,827.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -60 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -60 %

0.00 101,395.00 242.74 %

83,827.00 101,395.00

83,827.00 101,395.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00

0.00 0.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

3. โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 0.00 0.00 0

โครงกำรจัดงำนรัฐพธิีต่ำงๆ 0.00 30,000.00 30,000

โครงกำรจัดงำนสักกำระพระบรมรำชำนสุำวรีย์ รัชกำลที่ 5

สืบสำนประเพณีของดีจอมบงึ

0.00 0.00 50,000

โครงกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม 0.00 20,000.00 20,000

โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ

ศร มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร (วันพอ่แหง่ชำติ)

0.00 50,000.00 20,000

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร รำมำธิบดี

ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 10

0.00 50,000.00 50,000

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ พระบรมรำชชนน ี

พนัปหีลวง (วันแมแ่หง่ชำติ)

0.00 50,000.00 20,000

โครงกำรอนรัุกษ ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญำทอ้งถิ่น 0.00 49,600.00 170,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 249,600.00 360,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 249,600.00 360,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

โครงกำรงำนทอ่งเที่ยวรำชบรีุ ของดีเมอืงโอง่ และงำนกำชำดจังหวัดรำชบรีุ 0.00 50,000.00 0

โครงกำรงำนสักกำระพระบรมรำชำนสุำวรีย์ รัชกำลที่ 5 0.00 50,000.00 0
รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 0
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

83,827.00 101,395.00
465,281.45 943,214.60

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00           864,000.00 -12.28 %

0.00         864,000.00

0.00 6,601.90 100 %

0.00 6,601.90

0.00         870,601.90

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 0.00 349,600.00 360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 339,257.05 829,600.00 920,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบหรือแกไ้ขแบบ 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 50,000.00 50,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 50,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 50,000.00 50,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 570,000.00 500,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 570,000.00 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอ่สร้ำง 0.00 100,000.00 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 100,000.00 200,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 670,000.00 700,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

อำคำรต่ำง ๆ
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00         870,601.90

0.00         870,601.90

2,386.10 1,594.30 -50 %

2,386.10 1,594.30

2,386.10 1,594.30

กอ่สร้ำงลำนคอนกรีตพร้อมโครงหลังคำ ศพด.บำ้นพแุค 0.00 424,000.00 0

กอ่สร้ำงหอ้งรับประทำนอำหำร ศพด.บำ้นหนองตำเนดิ 0.00 209,000.00 0

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ศพด. อบต.ปำกช่อง 0.00 249,000.00 0

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ศพด.บำ้นหนองชะนำง 0.00 334,000.00 0

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงกอ่สร้ำงตำมแบบสัญญำปรับรำคำได้ 0.00 49,000.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ลอดเหล่ียม หมู่ที่ 11 บำ้นแปดหลัง ต ำบล

ปำกช่อง

0.00 177,000.00 0

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงกอ่สร้ำงตำมแบบสัญญำปรับรำคำได้ 0.00 7,000.00 0

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภำยนอก

เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงส่ิงกอ่สร้ำง
ออกแบบและควบคุมงำน 0.00 50,000.00 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,499,000.00 0

รวมงบลงทนุ 0.00 1,499,000.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.00 2,169,000.00 700,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 2,219,000.00 750,000

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร 1,433.80 20,000.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,433.80 20,000.00 10,000

รวมงบด าเนินงาน 1,433.80 20,000.00 10,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

2,386.10 1,594.30

35,915.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 19,510.00 -40 %

35,915.00 19,510.00

35,915.00 19,510.00

35,915.00 19,510.00

38,301.10 21,104.30

        167,067.85 0.00 0 %

0.00 174,111.50 0 %

0.00 9,270.00 0 %

       167,067.85 183,381.50

132,561.23 179,626.48 -14.29 %
132,561.23 179,626.48

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 1,433.80 20,000.00 10,000

งานอนุรักษ์แหลง่น ้าและปา่ไม้

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 56,020.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น 0.00 20,000.00 0

ค่ำรังวัดที่ดิน 0.00 50,000.00 30,000

รวมค่าใชส้อย 56,020.00 70,000.00 30,000

รวมงบด าเนินงาน 56,020.00 70,000.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น ้าและปา่ไม้ 56,020.00 70,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 57,453.80 90,000.00 40,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 4,000.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น 0.00 200,000.00 200,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 41,700.00 70,000.00 70,000

รวมค่าใชส้อย 45,700.00 270,000.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอ่สร้ำง 39,287.64 350,000.00 300,000
รวมค่าวัสดุ 39,287.64 350,000.00 300,000

ค่าสาธารณูปโภค
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

1,100,624.33 1,213,567.76 -6.67 %

1,100,624.33 1,213,567.76

1,372,308.41 1,576,575.74

74,998.44 0.00 0 %

74,998.44 0.00

74,998.44 0.00

     1,475,251.85 1,576,575.74

     1,475,251.85 1,576,575.74

205,443.00 208,190.00 36.36 %

10,812,300.00 11,321,700.00 4.8 %

3,921,600.00 4,064,000.00 8.89 %

72,000.00 71,000.00 0 %

12,660.00 169,940.00 85.19 %

280,000.00 0.00 0 %

0.00 8,740.00 0 %

0.00 250,000.00 1.36 %

ค่ำไฟฟำ้ 982,459.08 1,500,000.00 1,400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 982,459.08 1,500,000.00 1,400,000

รวมงบด าเนินงาน 1,067,446.72 2,120,000.00 1,970,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

1. เคร่ืองสูบน ้ำ 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 1,067,446.72 2,120,000.00 1,970,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,067,446.72 2,120,000.00 1,970,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม          183,720.00 220,000.00 300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 10,467,000.00 12,500,000.00 13,100,000

เบี้ยยังชีพคนพกิำร 3,704,800.00 4,500,000.00 4,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 70,500.00 100,000.00 100,000

ส ำรองจ่ำย 31,397.00 270,000.00 500,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั 310,000.00 0.00 0

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 0.00 10,000.00 10,000

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพ 0.00 220,000.00 223,000
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ป ี2561 ป ี2562

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0.00 0.00 0 %

280,000.00 280,000.00 0.97 %

15,584,003.00 16,373,570.00

15,584,003.00 16,373,570.00
15,584,003.00 16,373,570.00
15,584,003.00 16,373,570.00

   43,071,665.75     45,229,514.29

เงินช่วยพเิศษ 0.00 20,000.00 20,000

เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 253,000.00 310,000.00 313,000

18,150,000.00 19,466,000

รวมงบกลาง     15,020,417.00 18,150,000.00 19,466,000

รวมงบกลาง     15,020,417.00 18,150,000.00 19,466,000

รวมทกุแผนงาน     41,598,163.09 58,000,000.00 60,000,000

รวมงบกลาง     15,020,417.00 18,150,000.00 19,466,000
รวมแผนงานงบกลาง     15,020,417.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

อําเภอ จอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,941,500 บาท

งบบุคลากร รวม 10,918,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,514,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก 
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก 
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:43 หนา : 1/82



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:43 หนา : 2/82



เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนง 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:43 หนา : 3/82



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
/นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:43 หนา : 4/82



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกสมาขิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,404,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(สํานักปลัด, กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 184,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ  (พ.ต.ก.) และเงินอื่นๆ 
(สํานักปลัด, กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง
(สํานักปลัด, กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางและเงินปรับปรุงคาจางใหแก
ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,950,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(สํานักปลัด, กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ
(สํานักปลัด, กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,955,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจาง  ของ อบต. 
2.คาตอบแทนอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นอันเปนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาซื้อและคาเชาบาน  
ใหแก พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานสวนตําบล  และผูบริหาร อบต.
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,883,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
หรือลักษณะการใชรถยนตที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
เชน รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค รถกระเชา รถบรรทุก
และรถราชการอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
(สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง)
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คาจัดทําเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บเอกสาร 
หรือเขาปกหนังสือ  แผนพัฒนาทองถิ่น  ขอบัญญัติ อบต.
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  รวมถึงคาจัดทําเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด)

คาจางทําสื่อโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางจัดทําสื่อโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ
เพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต. หรือรายจาย
เกี่ยวกับการจางโฆษณา และเผยแพรขาววิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือเอกสารและสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  คาจางแรงงาน 
คาจางจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต  
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ รวมถึงการจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด)
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คาจางเหมายามรักษาการณ ที่ทําการ อบต.ปากชอง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมายามรักษาการณ ประจําที่ทําการ
อบต.ปากชอง เพื่อรักษาความปลอดภัย   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  โดยมีขอกําหนดขั้นตนทํางาน
วันละ 12 ชั่วโมง ตอวัน ไมมีวันหยุด 
(สํานักปลัด)

คาเชาที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินวัดนาสมอ หมูที่ 3 ตําบลปากชอง 
สําหรับใชเปนสถานที่กอสรางอาคารอเนกประสงคและ
ระบบประปาหมูบาน เพื่อประโยชนของประชาชน
ตําบลปากชองไดมีน้ําใช และมีสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน และขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีกรณีเกิดขอพิพาทใน
คดีเพง คดีอาญา และคดีปกครอง ไดแก คาธรรมเนียมศาล 
คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล คาป่วยการ คาพาหนะ 
คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี รวมถึงคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  ที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อความสะดวก ของ อบต. รวมถึงคาธรรมเนียม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ของ อบต.
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการจัดประชุม และคาใชจาย
ในการรับรองบุคคลภายนอก
1. คาใชจายในการจัดประชุมราชการ หรือประชุมอื่นที่จําเปน
ในการปฏิบัติหนาที่ ของ อบต.ปากชอง เพื่อจายเปนคาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับ
มื้ออาหาร รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
จัดประชุม  เชน คาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่ประชุม
2. คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน หรือเยี่ยมชม อบต. หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือ
สิ่งของบริจาคให อบต.
3. คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการรับรอง เชน 
งานพิธีเปิดอาคารตางๆ พิธีทางศาสนา รัฐพิธี
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
อันเกิดจากผลแหงละเมิดของหนวยงาน หรือเจาหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนด
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับ
ตางๆ

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง
ที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม) และสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับตางๆ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 173 
ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการกิจรรมตางๆ 
อันเนื่องมาจากนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 173
ลําดับที่ 12
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม
และพวงมาลา ฯลฯ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  
ดอกไม  พานพุมดอกไม  พานพุมประดับดอกไม พุมเงิน
พุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลา และสิ่งจําเปนอื่น  สําหรับ
วางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ หรือพิธีการงานวันสําคัญตางๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จําเปน   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  2563
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
หนาที่ 171 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน อบต. ผูนําทองที่ ผูนําชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาชุมชนทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คารถยนต คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก และคา
ใชจายอื่นๆ ที่ใชในการฝึกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ผูนําทองที่ 
ผูนําชุมชน ตลอดจนกลุมพลังมวลชนตาง ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 171 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน เชน โครงการประชาคมตําบล เพื่อการมีสวนรวม
ของการพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมตําบล,การจัด
ประชุมสภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชน
สัญจรและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600
  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 173 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาซอมปกติยานพาหนะที่มีวัสดุอะไหลมีอายุการใชงานปกติ
ระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใชงานระหวาง 60,000 - 120,000
กิโลเมตร  ของยานพาหนะที่จัดซื้อมาใหม หรือยานพาหนะเดิม
ที่มีการซอมกลางแลวมีอายุการใชงานไมเกิน 6 ปี  หรือใชงาน
ไมเกิน 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
2. เพื่อจายเปนคาซอมกลาง  ยานพาหนะใหมที่มีการใชงาน
และยานพาหนะเดิมที่หลังจากการซอมกลางแลวมีอายุการ
ใชงานครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แลวแตระยะใดถึงกอน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
3. เพื่อจายเปนคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสราง อื่นๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สํานักปลัด)      

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร สมุดประวัติขาราชการ
แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง เกาอี้พลาสติก
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุอื่นที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน    
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน 
สําหรับใชภายในอาคารที่ทําการและสถานที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต. เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ 
โคมไฟฟ้า พรอมขาและกาน และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง 
ไมกวาด สบู  ผงซักฟอก ถวย จาน และวัสดุอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ทอน้ํา
ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ สี แปรงทาสี  คอน
ตะปู สวาน เลื่อย ปูนซิเมนต ปูนขาว ทราย และ
วัสดุกอสรางอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน น้ํามักเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น
และวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงอื่น ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถจักรยานยนต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย)
2. เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
สําหรับเครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญา 
และอื่นๆ  ที่ใชในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงาน  สําหรับที่ทําการ อบต.
และอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
รวมทั้งคาไฟฟ้าอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของ อบต. 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  โทรศัพทเคลื่อนที่  
สําหรับที่ทําการ อบต และอาคารสถานที่อื่นๆ ของ อบต.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ 
คาซื้อดวงตรา  ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต (internet)
คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาบริการเครือขาย คาธรรมเนียม
รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 48,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาด 58x60x90 ซม.
จํานวน 1 ตัว
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)
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โตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 60x120x75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ราคาเครื่องละ
17,000 บาท  จํานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 
3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาที่ปรึกษา  วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง บริหารจัดการะบบตางๆ 
คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนผูดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 173 ลําดับที่ 122
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,289,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,267,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 347,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อบต. ตามกฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ และคาตอบแทนอื่นๆ  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0803.3/ว 3040  ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือที่เกี่ยวของ
- ประกาศ อบต.ปากชอง เรื่องกําหนดหลักเกณฑและอัตราการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ประกาศลงวันที่ 1
ตุลาคม 2561
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาซื้อและคาเชาบาน 
ใหแก พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  คาจางแรงงาน 
คาจางจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาจางจัดทําเอกสาร 
คาจางถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หรือเขาปกหนังสือ  
รายจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ  
จางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการ
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
หนาที่ 171 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2562

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิน แผนที่แสดงแนวเขตปกครองของ อบต.ปากชอง 
รูปแสดงแผนที่ดิจิตอล (รูปแปลงที่ดิน) รูปแสดงแผนที่ดิจิตอล 
แบงเขตปกครองเปนแบบรายเขต แบบรายเขตยอย รูปแปลง
ที่ดินพรอมหมุดดิน นําขอมูลแปลงที่ดิน ขอมูลเขต ขอมูลเขตยอย 
ลงโปรแกรมนําเขาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
คัดลอกขอมูลที่ดิน และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการฯ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 172 ลําดับที่ 7
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาซอมปกติยานพาหนะที่มีวัสดุอะไหลมีอายุการใชงานปกติ
ระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใชงานระหวาง 60,000 - 120,000
กิโลเมตร  ของยานพาหนะที่จัดซื้อมาใหม หรือยานพาหนะเดิม
ที่มีการซอมกลางแลวมีอายุการใชงานไมเกิน 6 ปี  หรือใชงาน
ไมเกิน 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
2. เพื่อจายเปนคาซอมกลาง  ยานพาหนะใหมที่มีการใชงาน
และยานพาหนะเดิมที่หลังจากการซอมกลางแลวมีอายุการใชงาน 
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แลวแตระยะใดถึงกอน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
3. เพื่อจายเปนคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองคลัง)      

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือการจาง และวัสดุอื่นที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน    
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน น้ํามักเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น
และวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงอื่น ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับรถยนตนั่งธรรมดา และรถจักรยานยนต
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ที่ใชในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพิ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม
- มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษร
ตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics 
ไมนอยกวา 360x360 dpi 
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,246,400 บาท

งบบุคลากร รวม 879,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 879,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มอื่นๆ 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 592,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  
เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาซื้อและคาเชาบาน  
ใหแก พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยประสานงานรักษาความปลอดภัย
ประจําทองถิ่น (ศปถ. อบต.ปากชอง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยประสานงานรักษา
ความปลอดภัยประจําทองถิ่น  (ศปถ.อบต.ปากชอง) ตาม
แผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537  และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 159 ลําดับที่ 13
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 311,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ  ดังนี้
- เปนแบบแขวน
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เปนไปตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 279,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 พรอมบอพักคสล. หมูที่ 
3 ตําบลปากชอง

จํานวน 269,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น 3 
หมูที่ 3 ตําบลปากชอง  ขนาด  0.60 x 1.00 เมตร ยาว
118.00 เมตร พรอมบอพัก คสล. รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากชองกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 1  
(กองชาง)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญาปรับราคาได จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญา
ปรับราคาได (คา K)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม หรือการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ 
ที่จําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 158 ลําดับที่ 12  
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความ
พรอมรับสาธารณภัย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมแผนการดับเพลิง 
และแผนป้องกันเตรียมความพรอมรับสาธารณภัย เพิ่มทักษะ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชน 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ ที่
จําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537  และแกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 158 ลําดับที่ 10 
(สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
สําหรับรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย (ชุดฝึก อปพร., หมวก
เสื้อคอกลม, เข็มขัด, รองเทา ฯลฯ) ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
น้ํายาเคมีเติมถังดับเพลิง และวัสดุดับเพลิงอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  ที่ใชในกิจการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน กระบอกไฟฉาย ขอตอสวมเร็ว
สายยาง สายดับเพลิง เชือกชวยชีวิต วาลว กรวยจราจร 
และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,098,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,651,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,651,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี    
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 161,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  
เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาซื้อและคาเชาบาน
ใหแก พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  คาจางแรงงาน 
คาจางจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาจางจัดทําเอกสาร 
คาจางถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หรือเขาปกหนังสือ  
รายจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ  
จางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการ
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญตาง ๆ 
สําหรับ งานรัฐพิธี  การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวดแขงขัน 
กิจกรรมตางๆ  งานประเพณี  และงานวันสําคัญอื่นๆ เชน คาป้าย
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่  
คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ ที่จําเปน ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจรรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
หนาที่ 138 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 171 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษาซอมแซม
ครุภัณฑและทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ เชน อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบ ขององคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือการจาง  และวัสดุอื่นที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน และการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ปากชอง   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,164,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,160,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการครู, ครู
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,236,640 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

จํานวน 260,100 บาท

เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก และอื่นๆ  สําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 138 ลําดับที่ 13
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 76,840 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ที่อยูในความผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 68 คน (3 ขวบ) เปนเงิน 76,840 บาท ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200  บาท/ปี  
เปนเงิน  13,600  บาท
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
เปนเงิน 13,600 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
เปนเงิน 20,400 บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
เปนเงิน 29,240 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 138  ลําดับที่ 14  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:44 หนา : 39/82



คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ
เชน  คาของขวัญ  ของรางวัล  คาจางเหมาประกอบอาหาร 
คาจัดสถานที่ คาเชาอุปกรณไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง คาเชาเตนท 
คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่จําเปนอื่นๆ  เพื่อใหเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
เด็กนักเรียน, เยาวชน,ผูปกครอง และประชาชนในพื้นที่
ตําบลปากชองไดรวมจัดกิจกรรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 136 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 137 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 749,700 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
ตําบลปากชองตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่  137 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 1,903,460 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด 
สบู ผงซักฟอก ถวย จาน ชาม ที่ถูพื้น น้ําดื่ม ฯลฯ สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,803,460 บาท

1. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
จํานวน 293,460 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 136 ลําดับที่ 3
2. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลปากชอง
จํานวน 1,510,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 137 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,004,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,004,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานพุแค จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานพุแค ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 137 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองตา
เนิด

จํานวน 284,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองตาเนิด  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 137 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองไผ จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 137 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหวยยาง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-256  หนาที่ 137 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาปินทอง จํานวน 1,028,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปินทอง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 137 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากชอง จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากชอง  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่  137 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสูงเนิน จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสูงเนิน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 137 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

สภาเด็กและเยาวชนตําบลปากชอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากชอง 
เปนคาใชจายในการบริหาร การจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนา สงเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของเด็กและเยาวชนตําบลปากชองในการพัฒนาตนเอง สังคม
ชุมชนและตําบล หรือกิจการที่เปนสาธารณประโยชนอื่นๆ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สงเสริมพัฒนาเด็กและเยาชนแหงชาติ 
พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 136 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 628,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย.ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
- สําหรับการสํารวจประชากรสุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสัตว
- สําหรับจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิด วัสดุอุปกรณทางการแพทย 
และอุปกรณตางๆ  รวมถึงคาใชจายอื่น ที่เกี่ยวเนื่องสําหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 152 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  สารเคมีพนหมอกควัน  ทรายอะเบท 
และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 428,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 428,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บานเขาปินทอง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาปินทอง  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บานเขาผึ้ง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาผึ้ง
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.ปากชอง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากชอง 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 -16 
เพื่อดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูบานละ 20,000  บาท เชน โครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมูที่ 1 - 16 หรือโครงการ
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่ 1 - 16  หรือ
โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE หมูที่ 1 - 16 และหรือโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 153  ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:44 หนา : 48/82



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 373,400 บาท

งบบุคลากร รวม 373,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 373,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 207,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  
เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ
(สํานักปลัด)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน 
ผูดอยโอกาส, ผูยากไร, ผูมีรายไดนอย, ผูไรที่พึ่ง และผู
ปัญหาทางสังคม  หรือไมอาจสามารถชวยเหลือตนเองไดใน
การดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน  หรือการ
จัดบริการสาธารณะเชน การชวยเหลือดานสาธารณภัย หรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ดานการป้องกันและระงับโรคติดตอ  และการสงเคราะห
ชวยเหลืออื่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ 2543 เรื่องหลักเกณฑวาดวยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของ อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 123 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,643,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,728,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,728,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,355,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่นๆ  ที่จายควบกับเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล  เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
และเงินเพิ่มอื่นๆ 
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง 
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 163,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  
เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มอื่นๆ
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 517,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาซื้อและคาเชาบาน
ใหแก พนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  คาจางแรงงาน 
คาจางจัดทําของ แบกหามสัมภาระ  คาจางจัดทําเอกสาร 
คาถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หรือเขาปกหนังสือ  
รายจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ  
จางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจางออกแบบ 
แกไขแบบ  เซ็นตรับรองแบบงานกอสราง  รวมถึงการจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 171 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

1. คาซอมปกติยานพาหนะที่มีวัสดุอะไหลมีอายุการใชงานปกติ
ระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใชงานระหวาง 60,000 - 120,000
 กิโลเมตร หรือยานพาหนะที่จัดซื้อมาใหม หรือยานพาหนะที่มี
การซอมกลางแลวมีอายุการใชงานไมเกิน 6 หรือใชงานไม
เกิน 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
2. เพื่อจายเปนคาซอมกลาง  ยานพาหนะใหมและยานพาหนะ
เดิมที่หลังการซอมกลางแลว มีอายุการใชงานครบ 6 ปี หรือระยะ
ทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
3. เพื่อจายเปนคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองชาง)      

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร และวัสดุอื่นที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงานสํานักงาน    
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน น้ํามักเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น
และวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงอื่น ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับรถยนตบรรทุก 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 
2. เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น อื่นๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 3,398,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 715,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 715,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตตขับเคลื่อน 2 ลอ 
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) 
(1) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
(2) มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได 
(3) เปนกระบะสําเร็จรูป 
(4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 193 ลําดับที่ 45
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,683,600 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วพรอมกําแพงกันดินโดยรอบที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง

จํานวน 1,755,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรั้ว พรอมกําแพงกันดินโดยรอบ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ขนาดความ
สูงรั้ว 2.00 เมตร ยาว 341.00 เมตร พรอมกําแพงกันดิน 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากชองกําหนด
และจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 176 ลําดับที่ 5   
(กองชาง)

โครงการกอสรางโรงจอดรถองคการบริหารสวนตําบลปากชอง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถองคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลปากชองกําหนด และจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 176 ลําดับที่ 3   
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง หมูที่ 4 ตําบลปากชอง

จํานวน 353,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง หมูที่ 4 ตําบลปากชอง
อาคารขนาดพื้นที่กวาง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
พื้นที่อาคาร 160.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลปากชองกําหนด โดยทําการกั้นหองภายในและชั้นวาง
เอกสารตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากชอง พรอมติดตั้ง
ทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 175 ลําดับที่ 2   
(กองชาง)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญาปรับราคาได จํานวน 103,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญา
ปรับราคาได (คา K)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

ออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ แกไขแบบ คาควบคุมงาน สําหรับ
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก หรือผูที่รองขอ
ใหรับรองแบบ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
หนังสือที่เกี่ยวของ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทรัพยสินและ
สิ่งปลูกสราง อื่นๆ เชน ไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย 
หอกระจายขาว ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน สําหรับใช
ภายในอาคารที่ทําการและสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
อบต.รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า เข็มขัด 
สายไฟ โคมไฟฟ้า พรอมขาและกาน และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นสําหรับ 
รถยนตบรรทุกเครนไฮดรอลิก (รถกระเชา) จํานวน 1 คัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า
- คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณตางๆ หรือกิจการอื่นๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 157 ลําดับที่ 6
(กองชาง)

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ 7 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ 7
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 42 ลําดับที่ 49
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการจัดการขยะในชุมชน
การฝึกอบรม การรณรงคประชาสัมพันธ การจัดทําป้าย
รณรงคใหความรู ป้ายหามทิ้งขยะ สรางชุมชนตนแบบ
ดานการบริหารจัดการขยะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 169 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตําบลปากชอง เชน กิจกรรม
คาใชจายสําหรับสงเสริมบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
และการสงเสริมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด หรือกิจกรรม
รณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการ
อบรมใหความรูกับเด็กเยาวชน ประชาชนตําบลปากชอง 
รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
ใหมีความพรอมปฏิบัติภารกิจเปนผูชวยเจาพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการฝึกอบรม และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องการฝึกอบรม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7367 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสรางความรู
ความเขาใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตรพระราชา) 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ใหแกกลุมภาคประชาชน 
สภาองคกรชุมชน สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุน สงเสริม ฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการกิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผูนําชุมชน กลุมอาชีพตางๆ
ในตําบลปากชอง เชน การจัดตั้งกลุมอาชีพ, การฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 770,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 770,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 3 ตําบลปากชอง จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 3 
ตําบลปากชอง ขนาดพื้นที่อาคาร กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 128.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
กําหนด พรอมติดประชาสัมพันธ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 3   
(กองชาง) 

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญาปรับราคาได จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญา
ปรับราคาได (คา K)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเขมแข็ง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 
การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนในเขตตําบลปากชอง 
การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การสงเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สงเสริม
การแกไขปัญหายาเสพติด และรายจายอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 132 ลําดับที่ 2   
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนศูนยบริการคนพิการตําบลปากชอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเสริมสรางศักยภาพ
ความเขมแข็งของศูนยบริการคนพิการ เพื่อพัฒนาดานสุขภาพ
คนพิการ ใหไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ  เชน การตรวจ
สุขภาพการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ การสงเสริม
อาชีพ และกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ. 2550
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  132 ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

อุดหนุนสภาองคกรชุมชนตําบลปากชอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินเสริมสรางศักยภาพ
ความเขมแข็งของสภาองคกรชุมชน การเมืองภาคพลเมือง 
หรือประชาคมหมูบาน ตลอดจนอาสาพัฒนาชุมชน ในการ
ดําเนินกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบลปากชอง
- เปนไปตาม พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  178  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 560,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดแก คาจัดเตรียมสนาม 
น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณกีฬา  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563  หนาที่ 20  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอล  เชน คาเชาเตนท คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟ้า 
คาจัดเตรียมสนาม  ถวยรางวัล  เงินรางวัล น้ําดื่ม 
คาตอบแทนกรรมการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่ 144  ลําดับที่ 16
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ประจําปี อบต.ปากชองคัพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา
ประจําปี อบต.ปากชอง อาทิเชน การแขงขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาวอลเลยบอล  และกีฬาประเภทอื่นๆ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาเชาเตนท คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟ้า 
คาจัดเตรียมสนาม ถวยรางวัล  เงินรางวัล น้ําดื่ม 
คาตอบแทนกรรมการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 144 ลําดับที่ 15
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน 
พนักงานสวนตําบล และประชาชนเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธของหนวยงานตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสริมสนับสนุนจัดสงนักกีฬา 
คณะผูบริหาร พนักงาน อบต.ปากชอง ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภาอบต. เด็กนักเรียนและประชาชน
ในตําบลปากชองเขารวมแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล และประชาชน
เขารวมกิจกรรม สงเสริมสุขภาพ และกีฬาสัมพันธ
ของหนวยงานตางๆ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 143 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ 28 
กรกฏาคม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 
28 กรกฎาคม ประจําปี 2564 เชน คาชุดกีฬา คาพาหนะ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬา คาตอบแทนผูควบคุม
หรือผูฝึกสอน และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 142 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน 
ทั้ง 16 หมูบาน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในตําบล
ปากชองและกีฬาอําเภอจอมบึง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมโรงเรียนในพื้นที่ตําบลปากชอง
ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน
ในตําบลปากชองและกีฬาอําเภอจอมบึง
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่ 150 ลําดับที่ 41
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในงานเกี่ยวกับรัฐพิธีตางๆ 
เชน คาป้าย คาอาหาร อาหารและเครื่องดื่มสําหรับการรับรอง
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุปกรณจัดกิจกรรม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 141 ลําดับที่ 5      
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขารวมโครงการงาน
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาล ที่ 5 สืบสานประเพณี
ของดีของอําเภอจอมบึง ประจําปี 2564 และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตําบล
ปากชอง เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 141 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพอแหง
ชาติ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  5  ธันวาคม 2563 
(วันพอแหงชาติ) เชน คาเชาอุปกรณไฟฟ้า คาจางตกแตงสถานที่
เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท คาจางเหมาบริการ 
คาจางทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
คาเงินรางวัลหรือของที่ระลึกในการจัดงาน และรายจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 140 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 
10

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10 เชน คาเชาอุปกรณไฟฟ้า คาจางตกแตงสถานที่
เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท คาจางเหมาบริการ  
คาจางทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
คาเงินรางวัลหรือของที่ระลึกในการจัดงาน และรายจายอื่นๆ 
ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 141 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนี พันปี
หลวง (วันแมแหงชาติ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
12 สิหาคม 2564 (วันแมแหงชาติ)  เชน คาเชาอุปกรณไฟฟ้า 
คาจางตกแตงสถานที่เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท 
คาจางเหมาบริการ คาจางทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุน
ชุดการแสดง คาเงินรางวัลหรือของที่ระลึกในการจัดงาน  
และรายจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 140 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานโครงการอนุรักษ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต และวันผูสูงอายุ และโครงการ
กิจกรรมอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น เชน คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาอุปกรณ
ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท  คาจางเหมา
บริการ คาจางทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุน ชุดการ
แสดง เงินรางวัล หรือของที่ระลึกในการจัดงาน และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 143 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการออกแบบหรือแกไขแบบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการออกแบบ
หรือแกไขแบบ  เซ็นตรับรองแบบงานกอสราง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:44 หนา : 75/82



งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายตางๆ
และทรัพยสินหรือสิ่งกอสราง อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของ
อบต.ปากชอง 
2. เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางสายทางตางๆ 
ถนน คสล. ภายในหมูบาน หมูที่ 1-16 และทรัพยสินหรือ
สิ่งกอสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ปากชอง 
3. เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนสายทางตางๆ ภายในหมูบาน
หมูที่ 1-16 กรณีเกิดการชํารุดเสียหายฉุกเฉิน เรงดวน และ
ทรัพยสิน หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ 
อบต. ปากชอง
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  101 
ลําดับที่ 156,157,158 
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง เชน คอน ตะปู สี
แปรงทาสี ปูนซีเมนต หิน ทราย เหล็กเสน และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน
2. คาจัดซื้อยางแอสฟัลทติกคอนกรีต เพื่อใชในการซอมแซม
ถนนที่ชํารุดภายในตําบลปากชอง  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
ปุ๋ย พันธุพืช จอบขุดดิน พลั่วพรวนดิน จอบพรวน สปริงเกอร 
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คารังวัดที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารังวัดที่ดินซึ่งเปนที่สาธารณประโยชนและ
ที่ดินที่ไดรับอุทิศ เพื่อแกไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การสอบ
แนวเขตที่สาธารณะใหเกิดความชัดเจนในการดูแลรักษา 
คุมครอง ป้องกันที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลปากชอง   
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2547 
และที่แกไขเพิ่ม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษา 
และคุมครองป้องกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเรือนใชรวมกัน พ.ศ. 2553
(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,970,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,970,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาติดตั้งมิเตอร
ประปา คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปา
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
การปรับปรุงระบบประปา และคาจางเหมาบริการอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานกิจการประปาของ อบต.
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 119 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมปกติและคาซอมกลาง
คาบํารุงรักษาครุภัณฑ สิ่งปลูกสรางและทรัพยสินอื่นๆ 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 172 ลําดับที่ 6
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประปาตางๆ ที่ใชสําหรับงาน
กิจการประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน 
ขอตอ ของอ ทอน้ํา และอุปกรณประปาอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้ากิจการประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,466,000 บาท

งบกลาง รวม 19,466,000 บาท
งบกลาง รวม 19,466,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ใหแก พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
อบต.สงสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของคา
จางและหักคาจางของพนักงานจางในอัตราเดียวกันรอยละ 5
2. เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ใหแก พนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง อบต.สงสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง และหักคาจางของพนักงานจาง
ในอัตราเดียวกัน รอยละ 5
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  09:40:44 หนา : 79/82



จํานวน 13,100,000 บาท

จํานวน 4,900,000 บาท
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 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

 เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
 จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ 
 การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 166 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)
 เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
 จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ 
 การจายเบี้ยความพิการใหค้นพิการขององคกรปกครองสวน 

 ทองถิ่น พ.ศ.2553 และแกไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 - แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 166 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 166 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสาธารณภัย
อันไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การป้องกันและแกไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน โรคติดตอ เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ ของ อปท. 
พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติม และหนังสือที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19
(สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหแกพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง อัตรารอยละ 0.2 ของคา
ตอบแทนโดยประมาณการทั้งปี
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เปนไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 223,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ลงวันที่ 13  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพ โดยสมทบไมนอยกวารอยละ 50 (กรณีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 
20 ลาน) อัตรารอยละของเงินไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 151 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
และเงินชวยเหลือพิเศษ  3 เทา ในกรณีที่ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความตาย 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 313,000 บาท

เพื่อจายเปนสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราการสวนทองถิ่น
(กบท.) ในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
(สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

223,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

313,000

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,900,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

223,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

313,000

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,900,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,800,000 2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,140,000 150,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

163,000 15,900

เงินเดือนพนักงาน 1,355,000 207,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,800 90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,100 532,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,430,000 592,000 1,950,000 5,262,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 184,000 218,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

161,000 43,000 230,000 612,900

เงินเดือนพนักงาน 2,000,000 220,000 4,500,000 8,282,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 276,000 276,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 264,000 384,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 40,000 110,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

280,000 280,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000 204,000 324,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 4/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ราชการ

ค่าจัดทําเอกสาร

ค่าจ้างทําสื่อโฆษณาเผย
แพร่และประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเหมาบริการออก
แบบหรือแก้ไขแบบ

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 200,000 100,000

ค่าจ้างเหมายาม
รักษาการณ์ ที่ทําการ 
อบต.ปากช่อง

ค่าเช่าที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่ารังวัดที่ดิน 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ราชการ

50,000 50,000

ค่าจัดทําเอกสาร 10,000 10,000

ค่าจ้างทําสื่อโฆษณาเผย
แพร่และประชาสัมพันธ์

10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการออก
แบบหรือแก้ไขแบบ

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 100,000 220,000 620,000

ค่าจ้างเหมายาม
รักษาการณ์ ที่ทําการ 
อบต.ปากช่อง

108,000 108,000

ค่าเช่าที่ดิน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000 5,000

ค่ารังวัดที่ดิน 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งและสนับสนุน
การเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานวันสําคัญ
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมอันเนื่องมา
จากนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
และพวงมาลา ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

260,100 260,100

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งและสนับสนุน
การเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ

700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

76,840 76,840

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานวันสําคัญ
ต่างๆ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมอันเนื่องมา
จากนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
และพวงมาลา ฯลฯ

15,000 15,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ประสานงาน
รักษาความปลอดภัย
ประจําท้องถิ่น (ศปถ. 
อบต.ปากช่อง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน อบ
ต. ผู้นําท้องที่ ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ค่าอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็ก

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 300,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ประสานงาน
รักษาความปลอดภัย
ประจําท้องถิ่น (ศปถ. 
อบต.ปากช่อง)

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน อบ
ต. ผู้นําท้องที่ ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

30,000 30,000

ค่าอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

749,700 749,700

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็ก

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา ประจําปี อบต
.ปากช่องคัพ

150,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ

30,000

โครงการจัดงานสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอบบรม 
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา ประจําปี อบต
.ปากช่องคัพ

150,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ

30,000

โครงการจัดงานสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

160,000 160,000

โครงการฝึกอบบรม 
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมแผน
การดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ)

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมแผน
การดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ)

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทร รามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระ
บรมราชชนนี พันปี
หลวง (วันแม่แห่งชาติ)

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ

30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทร รามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระ
บรมราชชนนี พันปี
หลวง (วันแม่แห่งชาติ)

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ

30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนอําเภอจอมบึง 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 28 กรกฏา
คม

50,000

โครงการสนับสนุน ส่ง
เสริม ฝึกอบรมอาชีพ

20,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

170,000

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 500,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนอําเภอจอมบึง 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 28 กรกฏา
คม

50,000

โครงการสนับสนุน ส่ง
เสริม ฝึกอบรมอาชีพ

20,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

170,000

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

500,000 500,000

สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 320,000 1,090,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  10:47:54 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 200,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 120,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 205,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 160,000 340,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 30,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,803,460 1,803,460

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 550,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 200,000 300,000

วัสดุอื่น 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 1,750,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้ทํางาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง)

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพิ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

เครื่องสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 715,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
ตําบลปากช่อง

740,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

30,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้ทํางาน 1,900 1,900

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง)

32,400 32,400

โต๊ะทํางาน 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 34,000 34,000

เครื่องพิมพิ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

22,000 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 7,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 715,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
ตําบลปากช่อง

740,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

30,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 
พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 
3 ตําบลปากช่อง

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ออกแบบและควบคุม
งาน

40,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมกําแพงกันดินโดย
รอบที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

1,755,000

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง

432,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 
พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 
3 ตําบลปากช่อง

269,000 269,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

10,000 10,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ออกแบบและควบคุม
งาน

40,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมกําแพงกันดินโดย
รอบที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปากช่อง

1,755,000

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง

432,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุบริเวณสํานัก
งานองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง หมู่ที่ 4 
ตําบลปากช่อง

353,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

103,600

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลปากช่อง

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุบริเวณสํานัก
งานองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง หมู่ที่ 4 
ตําบลปากช่อง

353,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

103,600

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000 320,000

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลปากช่อง

100,000 100,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์บริการคน
พิการตําบลปากช่อง

50,000

อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตําบลปากช่อง

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนในตําบล
ปากช่องและกีฬาอําเภอ
จอมบึง

30,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง

50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตา
เนิด

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์บริการคน
พิการตําบลปากช่อง

50,000

อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตําบลปากช่อง

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนในตําบล
ปากช่องและกีฬาอําเภอ
จอมบึง

30,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง

50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

292,000 292,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตา
เนิด

284,000 284,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

308,000 308,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากช่อง

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

300,000

อุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาปิ่นทอง

อุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาผึ้ง

อุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.ปากช่อง

รวม 19,466,000 1,970,000 40,000 750,000 920,000 1,350,000 7,323,600 473,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

60,000 60,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

1,028,000 1,028,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากช่อง

868,000 868,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

164,000 164,000

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

300,000

อุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาปิ่นทอง

36,000 36,000

อุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาผึ้ง

36,000 36,000

อุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.ปากช่อง

36,000 36,000

รวม 628,000 10,362,100 1,486,400 15,230,500 60,000,000
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