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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ 
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชองอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผูบริหารทอง 
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปน้ี 

 1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นม ี

 สถานะการเงิน ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 76,910,561.62 บาท 

 1.1.2 เงินสะสม จํานวน 75,657,471.07 บาท 

 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 35,946,814.60 บาท 

 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม  
 13,081.04 บาท 

 1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 58,800.00 บาท 

 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1 รายรับจริง จํานวน 61,038,093.24 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร จํานวน

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน

หมวดรายไดจากทุน จํานวน

 143,976.77 บาท  

199,881.30 บาท  

493,230.90 บาท 

2,280,995.00 บาท  

143,731.50 บาท 

 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,960,741.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,815,536.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 474,527.00 บาท 

2.3 รายจายจริง จํานวน 43,302,116.10 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 17,200,066.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,831,506.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน

งบลงทุน จํานวน

งบเงินอุดหนุน จํานวน

งบรายจายอื่น จํานวน

8,357,707.09 บาท 

4,737,800.00 บาท 

3,175,037.01 บาท 

 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 474,527.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 11,420,527.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 143,976.77 538,000.00 308,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

199,881.30 183,000.00 193,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 493,230.90 600,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

2,280,995.00 1,880,000.00 2,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 126,431.50 110,000.00 110,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,244,515.47 3,311,000.00 3,111,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,960,741.77 27,989,000.00 28,889,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,960,741.77 27,989,000.00 28,889,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,815,536.00 28,700,000.00 30,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,815,536.00 28,700,000.00 30,000,000.00

รวม 61,020,793.24 60,000,000.00 62,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,200,066.00 19,466,000.00 21,296,000.00

งบบุคลากร 13,831,506.00 18,549,500.00 20,367,400.00

งบดําเนินงาน 8,040,626.05 13,342,100.00 13,988,000.00

งบลงทุน 1,356,100.00 4,550,400.00 1,835,800.00

งบเงินอุดหนุน 3,175,037.01 4,072,000.00 4,497,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,603,335.06 60,000,000.00 62,000,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลปากช่อง

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,635,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,650,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,020,300

แผนงานสาธารณสุข 822,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 488,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,386,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 602,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,724,100

แผนงานการเกษตร 41,000

แผนงานการพาณิชย 1,994,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,296,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000
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21,296,000

21,296,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 21,296,000

    งบกลาง 21,296,000
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637,000 360,000

0 0

637,000 360,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

637,000 360,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน
งานบริหารท่ัวไป

งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 7,179,100 3,193,100 11,369,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,514,100 0 3,514,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,665,000 3,193,100 7,855,100

งบด าเนินงาน 2,885,000 1,295,000 4,180,000

    ค่าตอบแทน 529,000 375,000 904,000

    ค่าใช้สอย 1,483,000 770,000 2,253,000

    ค่าวัสดุ 435,000 150,000 585,000

    ค่าสาธารณูปโภค 438,000 0 438,000

งบลงทุน 0 71,600 71,600

    ค่าครุภัณฑ์ 0 71,600 71,600

งบรายจ่ายอ่ืน 15,000 0 15,000

    รายจ่ายอ่ืน 15,000 0 15,000

รวม 10,079,100 4,559,700 15,635,800
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1,011,500

1,011,500

324,000

20,000

150,000

154,000

18,000

18,000

1,353,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียว

กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบ

งบบุคลากร 237,000 1,248,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 237,000 1,248,500

งบด าเนินงาน 12,000 336,000

    ค่าตอบแทน 12,000 32,000

    ค่าใช้สอย 0 150,000

    ค่าวัสดุ 0 154,000

งบลงทุน 47,800 65,800

    ค่าครุภัณฑ์ 47,800 65,800

รวม 296,800 1,650,300
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2,396,000 3,789,600

2,396,000 3,789,600

3,567,000 4,014,000

10,000 77,000

1,437,000 1,717,000

2,120,000 2,220,000

0 8,900

0 8,900

3,157,800 3,207,800

3,157,800 3,207,800

9,120,800 11,020,300

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ
รวม

งบ

งบบุคลากร 1,393,600 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,393,600 0

งบด าเนินงาน 447,000 0

    ค่าตอบแทน 67,000 0

    ค่าใช้สอย 280,000 0

    ค่าวัสดุ 100,000 0

งบลงทุน 8,900 0

    ค่าครุภัณฑ์ 8,900 0

งบเงินอุดหนุน 0 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000

รวม 1,849,500 50,000
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380,000

120,000

170,000

90,000

14,500

14,500

428,000

428,000

822,500

0

0

100,000

100,000

100,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
รวม

งบ

งบด าเนินงาน 380,000

    ค่าตอบแทน 120,000

    ค่าใช้สอย 170,000

    ค่าวัสดุ 90,000

งบลงทุน 14,500

    ค่าครุภัณฑ์ 14,500

งบเงินอุดหนุน 428,000

    เงินอุดหนุน 428,000

รวม 822,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียว

กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
รวมงบ

งบบุคลากร 388,000 388,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 388,000 388,000

งบด าเนินงาน 0 100,000

    ค่าใช้สอย 0 100,000

รวม 388,000 488,000
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0 2,129,000

0 2,129,000

0 607,000

0 87,000

0 320,000

0 200,000

650,000 650,000

650,000 650,000

650,000 3,386,000

420,000

420,000

160,000

160,000

580,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียว

กับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวมงบ

งบบุคลากร 2,129,000 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,129,000 0

งบด าเนินงาน 557,000 50,000

    ค่าตอบแทน 87,000 0

    ค่าใช้สอย 270,000 50,000

    ค่าวัสดุ 200,000 0

งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0 0

รวม 2,686,000 50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียว

กับสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ

สนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 0 420,000

    ค่าใช้สอย 0 420,000

งบเงินอุดหนุน 22,000 182,000

    เงินอุดหนุน 22,000 182,000

รวม 22,000 602,000
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0 420,000

0 420,000

530,000 890,000

430,000 790,000

100,000 100,000

30,000 30,000

30,000 30,000

560,000 1,340,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียว

กับศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวม

งบ

งบบุคลากร 420,000 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 420,000 0

งบด าเนินงาน 0 360,000

    ค่าใช้สอย 0 360,000

    ค่าวัสดุ 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0 0

รวม 420,000 360,000
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1,023,100

1,023,100

1,050,000

600,000

450,000

1,651,000

1,651,000

3,724,100

30,000

0

30,000

30,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานก่อสร้าง รวมงบ

งบบุคลากร 1,023,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,023,100

งบด าเนินงาน 1,050,000

    ค่าใช้สอย 600,000

    ค่าวัสดุ 450,000

งบลงทุน 1,651,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,651,000

รวม 3,724,100

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมงบ

งบด าเนินงาน 11,000 41,000

    ค่าวัสดุ 11,000 11,000

    ค่าใช้สอย 0 30,000

รวม 11,000 41,000
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1,970,000

270,000

300,000

1,400,000

24,000

24,000

1,994,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานกิจการประปา รวมงบ

งบด าเนินงาน 1,970,000

    ค่าใช้สอย 270,000

    ค่าวัสดุ 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000

งบลงทุน 24,000

    ค่าครุภัณฑ์ 24,000

รวม 1,994,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 590,687.28 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 320,490.78 79,661.23 30,000.00 -6.67 % 28,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 54,779.54 500,000.00 -50.00 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 6,326.00 9,536.00 8,000.00 275.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 917,504.06 143,976.77 538,000.00 308,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,531.70 2,415.30 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,108.00 12,659.00 8,000.00 125.00 % 18,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 820.00 840.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 18,500.00 20,800.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 69,512.00 105,227.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

53,300.00 54,100.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,240.00 3,840.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 154,011.70 199,881.30 183,000.00 193,000.00

หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

502,488.34 493,230.90 600,000.00 -50.00 % 300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 502,488.34 493,230.90 600,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,883,015.00 2,280,995.00 1,880,000.00 17.02 % 2,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,883,015.00 2,280,995.00 1,880,000.00 2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 11,500.00 114,200.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,613.00 12,231.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,113.00 126,431.50 110,000.00 110,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 698,186.41 727,386.54 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,321,935.24 9,589,560.95 10,307,000.00 0.00 % 10,307,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,963,563.92 4,973,860.25 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 172,448.99 236,120.45 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,419,684.57 7,379,951.38 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 7,652.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 111,159.21 114,645.47 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 74,178.29 65,443.73 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,101,767.00 4,862,643.00 3,100,000.00 29.03 % 4,000,000.00

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย

หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

520.00 11,130.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,871,095.63 27,960,741.77 27,989,000.00 28,889,000.00

28,740,265.00 29,815,536.00 28,700,000.00 4.53 % 30,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,740,265.00 29,815,536.00 28,700,000.00 30,000,000.00

รวมทุกหมวด 60,083,492.73 61,020,793.24 60,000,000.00 62,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป

หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  62,000,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 308,000 บาท 

  ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 28,000 บำท 

    - ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 250,000 บำท 

    - ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 30,000 บำท 

    - ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 193,000 บาท 

  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 2,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 18,000 บำท 

    - ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 20,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 100,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   
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 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 300,000 บำท 

    - ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,200,000 บาท 

  รำยได้จำกประปำ จ ำนวน 2,200,000 บำท 

    - ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท 

  ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,889,000 บาท 

  ภำษีรถยนต์ จ ำนวน 700,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

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

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

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

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 200,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 8,500,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จ ำนวน 1,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 100,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 80,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   
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ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน 

จ ำนวน 4,000,000 บำท 

    - ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น ้ำบำดำล จ ำนวน 1,000 บำท 

    - ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 30,000,000 บำท 

    

รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงรำยรับจริง
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  ประกอบด้วย 
1) เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำย
โอน 
2) เงินสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 
3) เงินสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กประถมศึกษำ 
4) เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กปฐมวัย 
5) เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กประถมศึกษำ 
6) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  (ศพด.) 
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
- ค่ำหนังสือ 
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- เงินเดือนส ำหรับพนักงำนครู  เงินวิทยฐำนะ   
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินประกันสังคม เงินค่ำตอบแทน  
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพส ำหรับพนักงำนจ้ำง 
7) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
8) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำร 
9) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
10) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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11) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
12) เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์ และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี 
13) เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 

 



ปี 2563 ปี 2564

203,075 300,000 0 %

12,194,000 13,100,000 5.34 %

4,345,600 4,900,000 20.41 %

73,000 100,000 0 %

66,100 500,000 -40 %

0 0 100 %

8,291 11,175 16.33 %

0 223,000 0 %

310,000 626,000 -100 %

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000 223,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
280,000 0

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)
0 640,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,740 13,000

เงินส ารองจ่าย 169,940 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพความพิการ 4,064,000 5,900,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 71,000 100,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 208,190 300,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11,321,700 13,800,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง
อ ำเภอจอมบึง    จังหวัดรำชบุรี

26



ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

17,200,066 19,780,175

17,200,066 19,780,175

17,200,066 19,780,175

17,200,066 19,780,175

532,080 532,100 0 %

45,600 45,600 0 %

45,600 45,600 0 %

90,720 90,800 0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400 90,800

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 532,100

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

รวมแผนงานงบกลาง 16,373,570 21,296,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมงบกลาง 16,373,570 21,296,000

รวมงบกลาง 16,373,570 21,296,000

รวมงบกลาง 16,373,570 21,296,000

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 20,000

เงินช่วยพิเศษ
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,249,160 2,260,325 23.88 %

2,963,160 2,974,425

3,321,096 4,500,000 -37.78 %

144,000 184,000 -21.74 %

246,000 264,000 -29.55 %

255,060 276,000 -100 %

1,612,053 1,950,000 -76.26 %

183,876 230,000 -68.7 %

5,762,085 7,404,000

8,725,245 10,378,425

0 10,000 3,900 %

0 5,000 0 %

76,000 132,000 -13.64 %ค่าเช่าบ้าน 82,500 114,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 400,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,044,788 3,665,000

รวมงบบุคลากร 6,993,867 7,179,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,037,760 463,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 120,080 72,000

เงินประจ าต าแหน่ง 186,000 186,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 0 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,556,948 2,800,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน
144,000 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,949,079 3,514,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก

สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2,264,359 2,800,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

76,000 167,000

0 50,000 100 %

0 50,000 -40 %

0 10,000 0 %

72,482 90,000 11.11 %

99,000 108,000 0 %

0 10,000 0 %

0 5,000 0 %

0 5,000 100 %

19,005 20,000 0 %

0 20,000 0 %ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 12,660 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 0 5,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 10,000

ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ ท่ีท าการ อบต.

ปากช่อง
99,000 108,000

ค่าเช่าท่ีดิน 0 10,000

ค่าจ้างท าส่ือโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 143,944 100,000

ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ 0 100,000

ค่าจัดท าเอกสาร 0 30,000

0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน 82,500 529,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0                    700,000 -100 %

11,100 30,000 -100 %

6,200 15,000 -100 %

181,908 130,000 -53.85 %

0 300,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. 

ผู้น าท้องท่ี ผู้น าชุมชน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาท้องถ่ิน

0 300,000

โครงการกิจกรรมอันเน่ืองมาจากนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล
0 30,000

โครงการจัดการเลือกต้ังและสนับสนุนการ

เลือกต้ังในระดับต่างๆ
0 400,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ิน
12,116 0

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 348,673 60,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. 

ผู้น าท้องท่ี ผู้น าชุมชน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

292,050 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเน่ืองมาจาก

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
0 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ
10,880 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังและสนับสนุน

การเลือกต้ังในระดับต่างๆ
0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

302,306.46 250,000 -40 %

692,001.46 1,823,000

122,476 150,000 -13.33 %

11,000 25,000 -40 %

15,052 30,000 -33.33 %

8,042.12 30,000 0 %

4,400 10,000 0 %

73,248.36 100,000 0 %

78,200 130,000 0 %

312,418.48 475,000

346,882.27 350,000 0 %

11,270.85 15,000 -13.33 %

9,705.4 13,000 15.38 %

58,275.76 62,000 -3.23 %

426,134.28 440,000

1,506,554.22 2,905,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 428,851.26 438,000

รวมงบด าเนินงาน 2,491,424.31 2,885,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 21,897 15,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 62,064 60,000

ค่าไฟฟ้า 333,318.21 350,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,572.05 13,000

รวมค่าวัสดุ 639,657.89 435,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 169,952.26 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 146,480 130,000

วัสดุก่อสร้าง 9,639.63 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,400 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,173 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,256 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 253,757 130,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 421,092.16 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,340,415.16 1,483,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน
0 30,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,900 1,900 -100 %

0 0 0 %

70,000 0 0 %

86,000 0 0 %

3,900 5,000 -100 %

29,500 0 0 %

0 0 0 %

23,000 0 0 %

33,800 34,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 7,500 -100 %

700 0 0 %

248,800 48,400รวมค่าครุภัณฑ์ 81,000 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 0 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ

 Network เอกสารด า - สี
8,500 0

เคร่ืองส ารองไฟ 11,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

กล้องบันทึกวีดีโอ 18,500 0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้า 0 0

โต๊ะท างาน 0 0

เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 11,000 0

เคร่ืองปรับอากาศ 32,000 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

248,800 48,400

0 20,000 -25 %

0 20,000

0 20,000

10,480,599.22 13,351,825

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 637,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 637,000

รวมงบบุคลากร 0 637,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 619,000

เงินประจ าต าแหน่ง 0 18,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไป 9,566,291.31 10,079,100

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 15,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 15,000

รายจ่ายอ่ืน

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
0 15,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมงบลงทุน 81,000 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

170,800 250,000 0 %

0 5,000 0 %

0 72,000 -2.78 %ค่าเช่าบ้าน 0 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
87,600 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,035,430 3,193,100

รวมงบบุคลากร 2,035,430 3,193,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 900,380 1,203,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 100,410 96,500

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 242,400 284,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 732,240 1,525,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน
0 24,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบริหารงานคลัง
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

178,650 347,000

36,000 60,000 66.67 %

0 0 0 %

43,668 100,000 -60 %

0 0 100 %

0 500,000 0 %

5,530 110,000 -36.36 %

85,198 770,000

48,307 50,000 0 %

599 20,000 0 %

วัสดุส านักงาน 0 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 138,862 770,000

ค่าวัสดุ

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
0 500,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 105,992 40,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0 60,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 2,870 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 30,000 100,000

รวมค่าตอบแทน 97,300 375,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
0 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

45,777.64 60,000 0 %

10,750 20,000 0 %

105,433.64 150,000

369,281.64 1,267,000

0 0 100 %

39,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

30,000 0 0 %

0 22,000 -100 %

700 0 0 %

70,200 22,000

70,200 22,000

439,481.64 1,289,000

รวมงบลงทุน 0 71,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,271,592 4,559,700

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 71,600

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

เคร่ืองพิมพ์ิชนิด Dot Matrix Printer แบบ

แคร่ส้ัน
0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 44,000

เคร่ืองปรับอากาศ 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า

ติดต้ัง) แบบติดผนัง
0 22,600

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 0 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 150,000

รวมงบด าเนินงาน 236,162 1,295,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

10,920,080.86 14,640,825

0 220,000 7.73 %

0 19,000 -100 %

462,960 727,500 -100 %

30,780 48,000 -100 %

493,740 1,014,500

493,740 1,014,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 237,000

รวมงบบุคลากร 0 237,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 237,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน
0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 360,000

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,837,883.31 15,635,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 360,000

รวมงบบุคลากร 0 360,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 360,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 20,000 -100 %

0 36,000 -100 %

0 0 100 %

0 56,000

0 20,000 -100 %

0 20,000

0 76,000

รวมค่าใช้สอย 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 12,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์

ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ า

ท้องถ่ิน (ศปถ. อบต.ปากช่อง)

0 0

รวมค่าตอบแทน 0 12,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
0 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 32,400 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 32,400

0 269,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 279,000

0 311,400

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 47,800

โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 

พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ท่ี 3 ต าบลปากช่อง
0 0

เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามแบบสัญญา

ปรับราคาได้
0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 47,800

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน
0 17,000

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED

 สี
0 15,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า

ติดต้ัง)
0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

493,740 1,401,900

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

76,866.4 40,000 0 %

0 40,000 0 %
โครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผน

ป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย
0 40,000

โครงการด่านชุมชนต าบลปากช่อง 0 50,000

โครงการฝึกอบบรม อบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
0 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,011,500

รวมงบบุคลากร 0 1,011,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 943,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 68,500

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 296,800

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

76,866.4 130,000

33,498 80,000 0 %

0 0 100 %

125,000 20,000 0 %

15,900 30,000 -33.33 %

20,466 80,000 -62.5 %

194,864 210,000

271,730.4 340,000

0 0 100 %

5,300 0 0 %

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับวิทยุส่ือสาร 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบท่อสูบน ้า

พญานาค
0 7,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 71,169 154,000

รวมงบด าเนินงาน 71,169 324,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 20,000

วัสดุอ่ืน 23,600 30,000

วัสดุการเกษตร 0 4,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,569 80,000

ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 150,000

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนน อบต.ปากช่อง
0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

5,300 0

5,300 0

277,030.4 340,000

770,770.4 1,741,900

1,546,680 2,000,000 -41.73 %

18,000 60,000 0 %

1,106,896 1,430,000 -88.24 %

126,267 161,000 -100 %

2,797,843 3,651,000

2,797,843 3,651,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 843,943 1,393,600

รวมงบบุคลากร 843,943 1,393,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 142,170 168,100

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,393 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 673,380 1,165,500

เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 60,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 71,169 1,353,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 71,169 1,650,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,000

รวมงบลงทุน 0 18,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 5,000 0 %

42,000                      42,000 0 %

0 0 100 %

42,000 67,000

31,673.5 100,000 0 %

0 30,000 -100 %

6,540 50,000 -60 %

0 0 100 %

0 0 100 %

53,700 100,000 0 %

91,913.5 280,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 100,000

รวมค่าใช้สอย 46,872 280,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0 30,000

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน

ส าคัญต่างๆ
0 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญต่างๆ 21,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,532 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 18,340 100,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

รวมค่าตอบแทน 42,000 67,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
0 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

44,828 50,000 0 %

19,400 50,000 0 %

64,228 100,000

198,141.5 447,000

17,000 0 0 %

0 0 100 %

700 0 0 %

17,700 0

17,700 0

3,013,684.5 4,098,000

0 0 100 %

0 0 100 %ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,049,408 1,330,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 798,300 934,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 8,900

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 932,815 1,849,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,900

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 1
0 8,900

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รวมงบด าเนินงาน 88,872 447,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

2,000 20,000

253,300 260,100 -100 %

116,390 100,570 -100 %

14,900 76,270 -100 %

28,524 50,000 -60 %ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,300 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)
153,680 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ
0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
219,300 0

รวมค่าตอบแทน 1,300 10,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
0 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,971,419 2,396,000

รวมงบบุคลากร 1,971,419 2,396,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 123,711 132,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

631,020 749,700 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,044,134 1,236,640

0 0 0 %

77,305 100,000 2,020 %

1,260,143.38 1,803,460 -100 %

1,337,448.38 1,903,460

2,383,582.38 3,160,100

0 0 0 %เคร่ืองปรับอากาศ 55,000 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 2,458,829.6 3,567,000

งบลงทุน

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,463,748.6 0

รวมค่าวัสดุ 1,644,589.6 2,120,000

วัสดุส านักงาน 73,774 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 107,067 2,120,000

รวมค่าใช้สอย 812,940 1,437,000

ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0 391,000

โครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน 0 896,000

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 429,660 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 100,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0 30,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0

0 0

268,120 292,000 23.97 %

299,180 284,000 -88.38 %

276,940 308,000 35.32 %

66,400 60,000 -43.33 %

977,660 1,028,000 11.58 %

836,620 868,000 16.71 %

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดเขาป่ินทอง
1,072,000 1,147,000

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดปากช่อง
976,000 1,013,000

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
267,000 416,800

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
88,000 34,000

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านพุแค
286,000 362,000

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด
336,720 33,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 65,000 0

งบเงินอุดหนุน

โทรทัศน์แอล อี ดี 10,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

162,080 164,000 -7.32 %

2,887,000 3,004,000

2,887,000 3,004,000

5,270,582.38 6,164,100

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 100,000

0 100,000

0 100,000

8,284,266.88 10,362,100

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 82,450 50,000

รวมแผนงานการศึกษา 8,700,233.6 11,020,300

รวมเงินอุดหนุน 82,450 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 82,450 50,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง 0 50,000

สภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง 82,450 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 3,189,720 3,157,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,684,968.6 9,120,800

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดสูงเนิน
164,000 152,000

รวมเงินอุดหนุน 3,189,720 3,157,800
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

139,200 160,000 -6.25 %

139,200 160,000

0 0 100 %

59,700 60,000 0 %

59,700 60,000

198,900 220,000

รวมค่าวัสดุ 95,760 90,000

รวมงบด าเนินงาน 253,620 380,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,760 60,000

รวมค่าใช้สอย 157,860 170,000

ค่าวัสดุ

โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือควบคุมและ

ป้องกันไข้เลือดออก
0 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 157,860 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 120,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

234,000 0 0 %

0 0 100 %

234,000 0

234,000 0

36,000 36,000 0 %

36,000 36,000 0 %

36,000 36,000 0 %

อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้าน

เขาผ้ึง
36,000 36,000

อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.ปาก

ช่อง
29,400 36,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้าน

เขาป่ินทอง
27,000 36,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,500

รวมงบลงทุน 0 14,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 14,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

17,600 320,000 0 %

125,600 428,000

125,600 428,000

558,500 648,000

558,500 648,000

192,360 209,500 5.97 %

113,427 148,000 -2.36 %

12,566 15,900 35.22 %

318,353 373,400

318,353 373,400

318,353 373,400

รวมงบบุคลากร 0 388,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 388,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 388,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 222,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 144,500

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 346,020 822,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 346,020 822,500

รวมเงินอุดหนุน 92,400 428,000

รวมงบเงินอุดหนุน 92,400 428,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
0 320,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 100,000

0 100,000

0 100,000

318,353 473,400

553,560 1,355,000 27.97 %

5,220 10,000 380 %

18,000 60,000 0 %เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 60,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 521,100 1,734,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน
14,340 48,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 39,590.5 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 39,590.5 488,000

รวมค่าใช้สอย 39,590.5 100,000

รวมงบด าเนินงาน 39,590.5 100,000

โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

 สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
0 100,000

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
39,590.5 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

801,060 1,140,000 -77.63 %

118,485 163,000 -80.37 %

1,496,325 2,728,000

1,496,325 2,728,000

0 5,000 0 %

24,000 72,000 0 %

0 0 100 %

28,200 107,000

71,000 80,000 87.5 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 24,438 20,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 208,200 150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
0 10,000

รวมค่าตอบแทน 24,000 87,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000

รวมงบบุคลากร 1,308,219 2,129,000

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 94,819 32,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,308,219 2,129,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 659,960 255,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

24,460 70,000 0 %

95,460 170,000

40,579 90,000 -22.22 %

14,150 20,000 0 %

28,095.5 50,000 20 %

5,300 50,000 0 %

88,124.5 210,000

211,784.5 487,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 715,000 -100 %

0 0 0 %เคร่ือขยายเสียง และลายตัวส่ง 45,000 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้เก็บเอกสาร 9,600 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 118,000 0

เคร่ืองปรับอากาศ 39,000 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 256,638 557,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 60,000

232,638 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 70,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 70,000

รวมค่าใช้สอย
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

30,000 0 0 %

16,900 0 0 %

700 0 0 %

47,600 715,000

0 1,755,000 -100 %

0 432,000 -100 %

0 353,000 -100 %

0 103,600 -100 %

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณ

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

หมู่ท่ี 4 ต าบลปากช่อง

0 0

เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามแบบสัญญา

ปรับราคาได้
0 0

โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมก าแพงกันดิน

โดยรอบท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปาก

ช่อง

0 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปากช่อง
0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 211,600 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2
0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 70,000 -100 %

0 2,713,600

47,600 3,428,600

1,755,709.5 6,643,600

0 30,000 -100 %

0 30,000

199,515 200,000 -100 %

12,358.1 50,000 -100 %

211,873.1 250,000

211,873.1 280,000รวมงบด าเนินงาน 182,075.8 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,402.8 0

รวมค่าวัสดุ 180,815.8 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 165,413 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,260 0

รวมค่าใช้สอย 1,260 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,776,457 2,686,000

งานไฟฟ้าและประปา

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 211,600 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ออกแบบและควบคุมงาน 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3,500 0 0 %

3,500 0

3,500 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

5. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 299,766.17 0

6. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 399,682.27 0

3. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 299,785.35 0

4. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 299,504.23 0

1. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 299,797.96 0

2. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 299,792.86 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

เทปวัดระยะ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ารวจ

งบลงทุน
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,437.01 100,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,437.01 400,000

2,437.01 400,000

217,810.11 680,000รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,089,079.94 650,000

รวมเงินอุดหนุน 1,907,004.14 650,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,907,004.14 650,000

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลักส่ี

แยก ม.12 - ม. 5
0 300,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 0 50,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะจุด

หน้าบ้านนายธนวัฒน์ ดวงช่ืน บ้านนายวินัย 

โฉมนก แยกทางเข้าบ้านนายนวล รักษ์แซ่ และ

นายโยธิน ทองอ่อน หมู่ท่ี 5

0 300,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 8,675.3 0

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

7
0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

24,820 50,000 0 %

24,820 50,000

24,820 50,000

24,820 50,000

1,998,339.61 7,373,600

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,865,536.94 3,386,000

รวมค่าใช้สอย 0 50,000

รวมงบด าเนินงาน 0 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชน
0 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 22,000

รวมเงินอุดหนุน 0 22,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 22,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน

สถานท่ีกลาง ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 22,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 100,000 0 %

0 100,000 0 %

0 200,000 0 %

0 20,000 0 %

0 420,000

0 420,000รวมงบด าเนินงาน 0 420,000

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพ 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 420,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล

ปากช่อง

0 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 200,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 740,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 770,000

0 770,000

0 0 100 %

80,000 80,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 เพ่ือ

จัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว
30,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพประชาคมเข้มแข็ง
80,000 80,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เพ่ือ

จัดท าโครงการตลาดนัดวิถีไทย และโครงการ

เล้ียงปลาดุกและไก่ไข่

40,000 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพการด าเนิน

งานศูนย์บริการคนพิการต าบลปากช่อง
0 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 

ต าบลปากช่อง
0 0

เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามแบบสัญญา

ปรับราคาได้
0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

งบลงทุน
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 50,000 -100 %

0 30,000 0 %

80,000 160,000

80,000 160,000

80,000 1,350,000

80,000 1,350,000รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 320,000 602,000

รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 320,000 580,000

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลปากช่อง 0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 320,000 160,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือ

จัดท าโครงการปลูกตะไคร้
30,000 0

อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการต าบลปากช่อง 50,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 เพ่ือ

จัดท าโครงการเล้ียงไก่ไข่
30,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 เพ่ือ

จัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว
30,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 เพ่ือ

จัดท าโครงการเล้ียงไก่บ้านพันธ์ุพ้ืน

เมือง

30,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 100,000 0 %

86,180 100,000 0 %

149,646.5 150,000 0 %

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 0 100,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี อบต.

ปากช่องคัพ
247,266.6 150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 0 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
0 420,000

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 420,000

รวมงบบุคลากร 0 420,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 420,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบบุคลากร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 30,000 0 %

0 50,000 0 %

235,826.5 430,000

99,870 100,000 0 %

99,870 100,000

335,696.5 530,000

รวมค่าวัสดุ 99,953 100,000

รวมงบด าเนินงาน 350,819.6 530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,953 100,000

30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอ าเภอจอม

บึง เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสคล้าย

วันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม

0 50,000

รวมค่าใช้สอย 250,866.6 430,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล และ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ

กีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ

3,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

30,000 30,000 0 %

30,000 30,000

30,000 30,000

365,696.5 560,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 841,819.6 560,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม

โรงเรียนในต าบลปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง
30,000 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 461,000 0

งบเงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 

13
131,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 461,000 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี

 8
330,000 0

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 30,000 0 %

0 50,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 50,000 0 %

0 20,000 0 %

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 10

0 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระ

บรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
0 20,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 0 20,000

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อ

แห่งชาติ)

0 20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 0 30,000

โครงการจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

 รัชกาลท่ี 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง
0 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งบด าเนินงาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 170,000 0 %

0 360,000

0 360,000

50,000 0 0 %

50,000 0

50,000 0

50,000 360,000

415,696.5 920,000รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 943,214.6 1,340,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 101,395 360,000

โครงการงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

 รัชกาลท่ี 5
0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบด าเนินงาน 101,395 360,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
101,395 170,000

รวมค่าใช้สอย 101,395 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

491,500 450,000 11.11 %

491,500 450,000

0 0 100 %

18,132 150,000 33.33 %

0 0 100 %

18,132 150,000

509,632 600,000รวมงบด าเนินงาน 241,601.9 1,050,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 6,601.9 450,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 200,000

วัสดุก่อสร้าง 6,601.9 200,000

รวมค่าใช้สอย 235,000 600,000

ค่าวัสดุ

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 0 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 235,000 500,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมงบบุคลากร 0 1,023,100

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 113,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,023,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 910,000

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

248,000 0 0 %

286,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทพ้ืนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ท่ี 4 ต าบลปาก

ช่อง

0 302,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านหนองอีกา หมู่ท่ี 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี

0 230,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายหน้าวัดเขาบุญช่วยถึงอนามัยบ้าน

เขาผ้ึง หมู่ท่ี 7 ต าบลปากช่อง

0 473,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ทางแยกถึงบ้านนางอุษา บัวงาม หมู่ท่ี 6 ต าบล

ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

0 595,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. อบต.

ปากช่อง
0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บ้าน

หนองชะนาง
0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

งบลงทุน
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

177,000 0 0 %

0 0 100 %

18,000 0 0 %

729,000 0

729,000 0

1,238,632 600,000

1,238,632 600,000

0 0 100 %

ค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 5,000

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 241,601.9 3,724,100

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0 1,651,000

รวมงานก่อสร้าง 241,601.9 3,724,100

ออกแบบและควบคุมงาน 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 1,651,000

เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามแบบสัญญา

ปรับราคาได้ (ค่า K)
0 51,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี

 11 บ้านแปดหลัง ต าบลปากช่อง
0 0

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

6,065 10,000 -40 %

6,065 10,000

6,065 10,000

6,065 10,000

0 30,000 0 %

0 30,000

0 30,000

0 30,000

6,065 40,000รวมแผนงานการเกษตร 21,104.3 41,000

รวมงบด าเนินงาน 19,510 30,000

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 19,510 30,000

ค่ารังวัดท่ีดิน 19,510 30,000

รวมค่าใช้สอย 19,510 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 1,594.3 11,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,594.3 11,000

วัสดุการเกษตร 1,594.3 6,000

รวมค่าวัสดุ 1,594.3 11,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

199,650 200,000 0 %

6,500 70,000 0 %

206,150 270,000

329,975.45 400,000 -25 %

329,975.45 400,000

1,276,439.36 1,400,000 0 %

1,276,439.36 1,400,000

1,812,564.81 2,070,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,213,567.76 1,400,000

รวมงบด าเนินงาน 1,576,575.74 1,970,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,213,567.76 1,400,000

วัสดุก่อสร้าง 179,626.48 300,000

รวมค่าวัสดุ 179,626.48 300,000

รวมค่าใช้สอย 183,381.5 270,000

ค่าวัสดุ

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 174,111.5 200,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,270 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานกิจการประปา

งบด าเนินงาน

แผนงานการพาณิชย์
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

1,812,564.81 2,070,000

1,812,564.81 2,070,000

43,603,335.06 60,000,000

24,000

1,994,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,576,575.74 1,994,000

ตู้ควบคุมไฟฟ้า 0

รวมทุกแผนงาน 44,336,499.89 62,000,000

รวมงบลงทุน 0 24,000

รวมงานกิจการประปา 1,576,575.74

งบลงทุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,296,000 บาท
งบกลาง รวม 21,296,000 บาท

งบกลาง รวม 21,296,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
อบต.สงสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้างและหักคาจ้างของพนักงานจ้างในอัตราเดียวกันร้อยละ 5
2. เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก พนักงานจ้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง อบต.สงสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง และหักคาจ้างของพนักงานจ้าง
ในอัตราเดียวกัน ร้อยละ 5
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)
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จํานวน 5,900,000 บาท

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน 
 สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2548
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ 
 การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)
 เบี้ยยังชีพความพิการ 

 เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ 
 จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง 
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย 
 เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 2/99 

จํานวน 13,800,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 

 เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน 
 สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2548
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 3
 (สํานักปลัด)
 เงินสํารองจาย 

 เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีฉุกเฉิน 
 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีป้องกัน 
 และยับยั้งกอนเกิดจากสาธารณภัย เชน การป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง  
 ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง  
 โรคติดตอตางๆ  เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 พ.ศ. 2550
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ 
 ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี ของ อปท. พ.ศ. 2560 และ 
 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ 
 ประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  
 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 3/99 

100,000 บาท 

300,000 บาท
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จํานวน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน

เพื่อจายเป็นสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราการสวนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  ยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินบริจาค และเงินอุดหนุน
ไมต้องนํามารวมคํานวณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.5/ ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคมคม 2563
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 รายจายตามข้อผูกพัน 

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แกพนักงานจ้าง 
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง อัตราร้อยละ 0.2 ของคาตอบ 
 แทนโดยประมาณการทั้งปี
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 4/99 

 13,000 บาท 

640,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร 
 สวนตําบลปากชอง (โดยสมทบไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ 
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน  
 สูงกวา 20 ล้าน ในอัตราร้อยละของเงินได้รับจากกองทุนหลัก 
 ประกันสุขภาพแหงชาติ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ 
 ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน  
 พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
 ลงวันท่ี 13  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน 
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการระบบ 
 ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 151 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)
 เงินชวยพิเศษ 

 เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 

 เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ  จํานวน 3 เทาของเงินเดือนๆ สุดท้าย 
 กรณีข้าราชการ พนักงานสวนตําบล  ถึงแกความตาย 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ 
 ข้าราชการสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน 
 ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้  
 พ.ศ.2559
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 
 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 5/99 

223,000 บาท 

 20,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวม
รวม

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 งานบริหารท่ัวไป 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

 หน้า : 6/99 

10,079,100 บาท 

 7,179,100 บาท 

 3,514,100 บาท 

 532,100 บาท
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จํานวน
วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก  
 องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ 
 บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 7/99 

45,600 บาท
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จํานวน
วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนง  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายก 
 องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 8/99 

45,600 บาท
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จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก 
 องคการบริหารสวนตําบล 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา 
 นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล  
 จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 9/99 

90,800 บาท
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จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 
 องคกรปกครองสวนท้องถ่ิน 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกสมาชิกสภา 
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
 (สํานักปลัด)
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 
 ให้แกพนักงานสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนรายเดือน 
 เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
 เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนง 
 ที่มีเหตุพิเศษ  (พ.ต.ก.)  และเงินเพิ่มอื่นๆ 
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 10/99 

 2,800,000 บาท 

3,665,000 บาท 

 2,800,000 บาท 

 144,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เงินประจําตําแหนง 

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ม ี
 สิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน 
 และเงินประจําตําแหนง
 (สํานักปลัด)
 คาตอบแทนพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
 (สํานักปลัด)
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
 เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 11/99 

186,000 บาท 

463,000 บาท 

 72,000 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน 
 ท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็น 
 1.เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
 เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ 
 พนักงานจ้าง  ของ อบต.  
 2. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง 
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธานกรรมการและ 
 กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับ 
 การแตงต้ังให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการ 
 เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นต้น ตามหลัก 
 เกณฑที่กําหนด 
 3. คาตอบแทนอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการของ 
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด 
 ประโยชนตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
 รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ 
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่ 
 เกี่ยวข้อง
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 (สํานักปลัด)
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
 ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 12/99 

2,885,000 บาท 

 529,000 บาท 

 400,000 บาท 

 5,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาเชาบ้าน 

 เพื่อจายเป็นเงินคาเชาซื้อและคาเชาบ้าน   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
 ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักปลัด)
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักลัด)
 ค่าใช้สอย 

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 คาจัดทําประกันภัยรถราชการ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ  
 ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 หรือลักษณะการใช้รถยนตที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
 เชน รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค รถกระเช้า รถบรรทุก 
 และรถราชการอ่ืนๆ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ 
 จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2633  
 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552
 (สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง)

 หน้า : 13/99 

 114,000 บาท 

 10,000 บาท 

1,483,000 บาท 

 100,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาจัดทําเอกสาร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บเอกสาร  
 หรือเข้าปกหนังสือ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติ อบต. 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย  รวมถึงคาจัดทําเอกสารอ่ืน 
 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563
 (สํานักปลัด)
 คาจ้างทําสื่อโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 เพื่อจายเป็น คาจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ 
 รณรงค เพื่อการเผยแพรข้อมูลขาวสารของ อบต. หรือรายจาย 
 เกี่ยวกับการจ้างโฆษณา และเผยแพรขาววิทยุกระจายเสียง   
 โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือเอกสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
 หน้าท่ี 5 ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)
 คาจ้างเหมาบริการอื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างแรงงาน  
 คาจ้างจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาซักฟอก คากําจัด 
 สิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  
 คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต   
 คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  รวมถึงการจ้างเหมา 
 บริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627  
 ลงวันท่ี 22  มีนาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 (สํานักปลัด)

 30,000 บาท  

10,000 บาท 

100,000 บาท
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คาจ้างเหมายามรักษาการณ ที่ทําการ อบต.ปากชอง จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมายามรักษาการณ ประจําที่ทําการ
อบต.ปากชอง เพื่อรักษาความปลอดภัย   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  โดยมีข้อกําหนดขั้นต้นทํางาน
วันละ 12 ชั่วโมง ตอวัน ไมมีวันหยุด 
(สํานักปลัด)

คาเชาที่ดิน จํานวน

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินวัดนาสมอ หมูที่ 3 ตําบลปากชอง 
สําหรับใช้เป็นสถานที่กอสร้างอาคารอเนกประสงคและ
ระบบประปาหมูบ้าน เพื่อประโยชนของประชาชน
ตําบลปากชองได้มีน้ําใช้ และมีสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
ของหมูบ้าน และขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดี กรณีเกิดข้อพิพาทใน
คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง ได้แก คาธรรมเนียมศาล 
คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล คาป่วยการ คาพาหนะ  
คาธรรมเนียม เจ้าพนักงานบังคับคดี รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

 

108,000 บาท 

 10,000 บาท 

 5,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาธรรมเนียมตางๆ 

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ  ที่เก่ียวกับการทําธุรกรรมทาง 
 การเงินเพื่อความสะดวก ของ อบต. รวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ 
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ของ อบต.
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก 
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (สํานักปลัด)
 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

 เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใช้จายในการรับรองบุคคลภายนอก 
 1. คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ หรือประชุมอื่นที่จําเป็น 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ อบต.ปากชอง เพื่อจายเป็นคาอาหาร 
 และเครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับ 
 มื้ออาหาร รวมถึงคาใช้จายอื่นท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการ 
 จัดประชุม  เชน คาห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานท่ีประชุม 
 2. คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น 
 หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเย่ียมชม อบต. หรือกรณีการ 
 ตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือ 
 สิ่งของบริจาคให้ อบต. 
 3. คาใช้จายอ่ืนที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการรับรอง เชน งานพิธี 
 เปิดอาคารตางๆ พิธีทางศาสนา รัฐพิธี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
 5 กุมภาพันธ  2563
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 16/99 

10,000 บาท 

20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 

 เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 
 อันเกิดจากผลแหงละเมิดของหนวยงาน หรือเจ้าหน้าที่  
 ตามที่กฎหมายกําหนด
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (สํานักปลัด)
 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
 ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น 
 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาจอดรถ  
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม 
 ในการใช้สนามบิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง 
 ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล   
 พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักปลัด)
 คาลงทะเบียนฝึกอบรม 

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง 
 เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย  
 สําหรับการฝึกอบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
 กฎหมายกําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 17/99 

 20,000 บาท 

 60,000 บาท 

100,000 บาท
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โครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเรงดวนของรัฐบาล จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆ 
อันเนื่องมาจากนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173
ลําดับที่ 12
(สํานักปลัด)

โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับตางๆ จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง
ที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม)
หรือการสงเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับตางๆ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0818.2/ว 3675 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 
ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

 หน้า : 18/99 

 30,000 บาท 

400,000 บาท
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โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน อบต. ผู้นําท้องที่ ผู้นําชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คารถยนต คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้นําท้องที่ 
ผู้นําชุมชน ตลอดจนกลุมพลังมวลชนตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 171 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

 หน้า : 19/99 

300,000 บาท
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน โครงการประชาคมตําบล เพื่อการมีสวนรวมของ
การพัฒนาชุมชน,การจัดประชุมประชาคมตําบล,การจัดประชุม
สภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชน
และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทํา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 179  ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 173 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)

 หน้า : 20/99 

30,000 บาท
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จํานวน

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จาการซื้อหรือการจ้าง เก้าอี้พลาสติก
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 
พานพุม กรวยดอกไม้  และวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน    
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 เพื่อจายเป็น 
 1. คาซอมปกติยานพาหนะที่มีวัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานปกต ิ
 ระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวาง 60,000 - 120,000 
  กิโลเมตร  ของยานพาหนะที่จัดซื้อมาใหม หรือยานพาหนะเดิมที ่
 มีการซอมกลางแล้วมีอายุการใช้งานไมเกิน 6 ปี  หรือใช้งานไม 
 เกิน 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 2. เพื่อจายเป็นคาซอมกลาง  ยานพาหนะใหมที่มีการใช้งาน 
 และยานพาหนะเดิมที่หลังจากการซอมกลางแล้วมีอายุการใช้งาน  
 ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร  
 แล้วแตระยะใดถึงกอน
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 3. เพื่อจายเป็นคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษา 
 และซอมแซมครุภัณฑ  ทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ  
 ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  ให้สามารถใช ้
 งานได้ตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (สํานักปลัด)      

 หน้า : 21/99 

150,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน  
 สําหรับใช้ภายในอาคารที่ทําการและสถานที่ที่อยูในความ 
 รับผิดชอบของ อบต. เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า เข็มขัด สายไฟ  
 โคมไฟฟ้า พร้อมขาและก้าน  และวัสดุอื่นๆ ท่ีจําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุงานบ้านงานครัว 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง  
 ไม้กวาด สบู  ผงซักฟอก ถ้วย จาน และวัสดุอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุกอสร้าง 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ทอน้ํา 
 ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ สี แปรงทาสี  ค้อน 
 ตะปู สวาน เลื่อย ปูนซิเมนต ปูนขาว ทราย และ 
 วัสดุกอสร้างอ่ืนๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่  
 ยางนอก ยางใน น้ํามักเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น 
 และวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงอื่น ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 22/99 

15,000 บาท 

20,000 บาท 

30,000 บาท 

10,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
 สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถจักรยานยนต 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุคอมพิวเตอร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  
 โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 ค่าสาธารณูปโภค 

 คาไฟฟ้า 

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน  สําหรับที่ทําการอบต.  
 และอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. 
 รวมท้ังคาไฟฟ้าอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของ อบต. 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 คาบริการโทรศัพท 

 เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  โทรศัพทเคล่ือนที่   
 สําหรับที่ทําการ อบต และอาคารสถานที่อื่นๆ ของ อบต.
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 23/99 

 100,000 บาท 

 130,000 บาท 

438,000 บาท 

 350,000 บาท 

 13,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาบริการไปรษณีย 

 เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ  
 คาซื้อดวงตรา  ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)
 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต (internet)
 คาเชาพื้นท่ีเว็บไซต คาบริการเครือขาย คาธรรมเนียม 
 รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)
 งบรายจ่ายอ่ืน 

 รายจ่ายอื่น 

 รายจายอื่น 

 ประเมินความพึงพอใจตอการให้บริการขององคการบริหารสวน 
 ตําบลปากชอง 

 เพื่อจายเป็นคาท่ีปรึกษา  วิจัย ประเมินผล 
 หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง 
 ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง บริหารจัดการระบบตางๆ  
 คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดําเนินการ 
 สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
 หน้าท่ี 7 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 24/99 

 15,000 บาท 

 60,000 บาท 

 15,000 บาท 

 15,000 บาท 

 15,000 บาท 

637,000 บาท 

637,000 บาท 

637,000 บาท 

 619,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เงินประจําตําแหนง 

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ม ี
 สิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน 
 และเงินประจําตําแหนง
 (สํานักปลัด)
 งานบริหารงานคลัง 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
 (กองคลัง)
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 
 ให้แกพนักงานสวนตําบล  เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
 และเงินเพิ่มอ่ืนๆ 
 (กองคลัง)
 เงินประจําตําแหนง 

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ม ี
 สิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน 
 และเงินประจําตําแหนง
 (กองคลัง)
 คาจ้างลูกจ้างประจํา 

 เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างให้แก 
 ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
 (กองคลัง)
 คาตอบแทนพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
 (กองคลัง)

 หน้า : 25/99 

 18,000 บาท 

4,559,700 บาท 

3,193,100 บาท 

3,193,100 บาท 

 1,525,000 บาท 

 24,000 บาท 

 60,000 บาท 

 284,600 บาท 

 1,203,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
 เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
 (กองคลัง)
 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน 
 ท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน 
 แก อบต. ตามกฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนบุคคล หรือ 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
 บริหารงานพัสดุภาครัฐ และคาตอบแทนอื่นๆ  
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
 พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561
 (กองคลัง)
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
 ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองคลัง)
 คาเชาบ้าน 

 เพื่อจายเป็นเงินคาเชาซื้อและคาเชาบ้าน   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
 ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 (กองคลัง)

 หน้า : 26/99 

 96,500 บาท 

1,295,000 บาท 

 375,000 บาท 

 250,000 บาท 

 5,000 บาท 

 70,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่น จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างแรงงาน 
คาจ้างจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาจ้างจัดทําเอกสาร 
คาจ้างถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หรือเข้าปกหนังสือ  
รายจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ  
จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 หน้า : 27/99 

 50,000 บาท 

770,000 บาท 

 100,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
 ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น 
 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาจอดรถ  
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม 
 ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง 
 ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล   
 ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองคลัง)
 คาลงทะเบียนฝึกอบรม 

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง 
 เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย  
 สําหรับการฝึกอบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
 และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองคลัง)

 หน้า : 28/99 

40,000 บาท 

60,000 บาท
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จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  แผนที่แสดงแนวเขตปกครอง อบต.ปากชอง 
รูปแสดงแผนที่ดิจิตอล (รูปแปลงที่ดิน) รูปแสดงแผนที่ดิจิตอล 
แบงเขตปกครองเป็นแบบรายเขต แบบรายเขตยอย รูปแปลง
ที่ดินพร้อมหมุดดิน นําข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลเขต ข้อมูลเขตยอย 
ลงโปรแกรมนําเข้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
คัดลอกข้อมูลที่ดิน และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)

 หน้า : 29/99 

500,000 บาท
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จํานวน

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อหรือการจ้าง และวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน    
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 เพื่อจายเป็น 
 1. คาซอมปกติยานพาหนะที่มีวัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานปกต ิ
 ระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวาง 60,000 - 120,000 
  กิโลเมตร  ของยานพาหนะที่จัดซื้อมาใหม หรือยานพาหนะเดิมที ่
 มีการซอมกลางแล้วมีอายุการใช้งานไมเกิน 6 ปี  หรือใช้งานไม 
 เกิน 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 2. เพื่อจายเป็นคาซอมกลาง  ยานพาหนะใหมที่มีการใช้งาน 
 และยานพาหนะเดิมที่หลังจากการซอมกลางแล้วมีอายุการใช้งาน  
 ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร  
 แล้วแตระยะใดถึงกอน
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 3. เพื่อจายเป็นคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษา 
 และซอมแซมครุภัณฑ  ทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ  
 ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  ให้สามารถใช ้
 งานได้ตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (กองคลัง)      

 หน้า : 30/99 

70,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่  
 ยางนอก ยางใน น้ํามักเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น 
 และวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงอื่น ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองคลัง)
 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
 สําหรับรถยนตนั่งธรรมดา และรถจักรยานยนต
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)  
 2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
 ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (กองคลัง)
 วัสดุคอมพิวเตอร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  
 โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองคลัง)

 หน้า : 31/99 

20,000 บาท 

60,000 บาท 

20,000 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑสํานักงาน 

 เก้าอี้ทํางาน 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ขนาด 62x73x114 เซนติเมตร 
 จํานวน 1 ตัว  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ตั้งราคาตามท้องตลาด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 39 ลําดับท่ี 12 
 (กองคลัง)

 หน้า : 32/99 

71,600 บาท 

71,600 บาท 

 5,000 บาท
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000  บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 13 
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่

 หน้า : 33/99 

22,600 บาท 

44,000 บาท
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ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 11
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
 (สํานักปลัด)
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
 (สํานักปลัด)
 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 35/99 

360,000 บาท 

360,000 บาท 

360,000 บาท 

 360,000 บาท 

296,800 บาท 

237,000 บาท 

237,000 บาท 

 237,000 บาท 

 12,000 บาท 

 12,000 บาท 

 12,000 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑสํานักงาน 

 ตู้เก็บเอกสาร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน  
 จํานวน 2 ตู้  
 - ชนิดตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 120 
  เซนติเมตร
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ตั้งราคาตามท้องตลาด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37 ลําดับท่ี 4 
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 36/99 

47,800 บาท 

47,800 บาท 

 10,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
 หน้า : 37/99 

17,000 บาท
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 
หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)

 หน้า : 38/99 

15,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 เครื่องสํารองไฟฟ้า 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
 จํานวน 1 เครื่อง  
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
 อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
 และสังคม
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37 ลําดับท่ี 3 
 (สํานักปลัด)
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 คาตอบแทนพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 (สํานักปลัด)
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   
 เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 39/99 

 5,800 บาท 

1,353,500 บาท 

1,011,500 บาท 

1,011,500 บาท 

 943,000 บาท 

 68,500 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน 
 ท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
 เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพื่อสนับสนุน 
 การปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกัน 
 และลดอุบัติเหตุทางถนนในการรวมปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลือ และ 
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และฝ่ายปกครอง 
 ในการอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แกประชาชนใน 
 ชวงเทศกาล หรือการอํานวยความสะดวกแกนักเรียน นักศึกษา  
 และประชาชนผู้ใช้ถนนตามความเหมาะสม  และงานอื่นที ่
 เกี่ยวข้อง กรณีผู้อํานวยการศูนย อปพร. มีคําสั่งให้ปฏิบัติงาน 
 ตามภารกิจของ อบต.
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7271 
  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว 179 
  ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 40/99 

324,000 บาท 

 20,000 บาท 

 20,000 บาท
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รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 โครงการดานชุมชนตําบลปากชอง 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดตั้งดานชุมชน 
 ตําบลปากชอง ชวงเทศกาลวันสําคัญตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ 
 คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ คาอาหาร 
 และเครื่องดื่ม หรือคาใช้จายอื่นๆ ท่ีจําเป็น เพื่อเป็นจุดให้บริการ 
 ประชาชน และอํานวยความสะดวกในการเดินทางชวงวันหยุด  
 การจัดการจราจร การออกตรวจพื้นที่ชวงกลางคืน เป็นต้น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22  กันยายน 2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0810.5/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 26 ลําดับท่ี 2 
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 41/99 

150,000 บาท 

 50,000 บาท
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โครงการฝึกอบบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม หรือการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ ที่จําเป็น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลปากชอง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 158 ลําดับ
ที่ 12  
(สํานักปลัด)

 หน้า : 42/99 

40,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมแผนการดับเพลิง 
และแผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย การป้องกัน
อัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เพิ่มความรู้และทักษะ แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สถานศึกษาเขตพื้นที่ตําบล
ปากชอง  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้นําชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 10 
(สํานักปลัด)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
อบต.ปากชอง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เชน การ
รณรงค ประชาสัมพันธ  ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
การใช้รถใช้ถนน การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เป็นต้น
- เป็นไปตามกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810/ว 3378 ลงวนที่ 22  ตุลาคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

 หน้า : 43/99 

40,000 บาท 

20,000 บาท

117 



รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นสําหรับ 
 รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค  จํานวน 2 คัน 
 เครื่องตัดแตงพุมไม้ รวมถึงวัสดุอุปกรณอื่นๆ ท่ีจําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุการเกษตร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน ทอสูบน้ํา สายสงนํ้า   
 หัวกะโหลกดูดน้ํา  มีดตัดต้นไม้ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ท่ีจําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุเครื่องแตงกาย 

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย (ชุดฝึก อปพร., หมวก 
 เสื้อคอกลม, เข็มขัด, รองเท้า ฯลฯ) ของอาสาสมัคร 
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนยอาสาสมัคร 
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 วัสดุเครื่องดับเพลิง 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
 น้ํายาเคมีเติมถังดับเพลิง และวัสดุดับเพลิงอื่นๆ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 44/99 

154,000 บาท 

 80,000 บาท 

 4,000 บาท 

 20,000 บาท 

 20,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:13 

 วัสดุอื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  ที่ใช้ในกิจการงานป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย เชน กระบอกไฟฉาย ข้อตอสวมเร็ว 
 สายยาง สายดับเพลิง เชือกชวยชีวิต วาลว กรวยจราจร  
 และวัสดุอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องและจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจ 
 ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑการเกษตร 

 เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน แบบทอสูบน้ําพญานาค 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน  
 แบบทอสูบน้ําพญานาค ขนาด 6.5 แรงม้า ทอสูบน้ําพญานาค 
 ขนาด 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร จํานวน 1 เครื่อง  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ตั้งราคาตามท้องตลาด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 7
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 45/99 

 30,000 บาท 

18,000 บาท 

18,000 บาท 

 7,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ครุภัณฑงานบ้านงานครัว 

 เครื่องตัดแตงพุมไม ้

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว  
 จํานวน 1 เครื่อง  
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนต แบบมือถือ  
 2) ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  
 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา 21 ซีซี  
 4) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า  
 5) ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกวา 22 นิ้ว  
 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 8
 (สํานักปลัด)
 แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี    
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 เงินประจําตําแหนง 

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
 ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วย 
 เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 46/99 

 11,000 บาท 

1,849,500 บาท 

1,393,600 บาท 

1,393,600 บาท 

 1,165,500 บาท 

 60,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 คาตอบแทนพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
 ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 คาเชาบ้าน 

 เพื่อจายเป็นเงินคาเชาซื้อและคาเชาบ้าน  
 ให้แก พนักงานสวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
 ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ 
 เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 47/99 

 168,100 บาท 

447,000 บาท 

 67,000 บาท 

 5,000 บาท 

 42,000 บาท 

 20,000 บาท
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รวม

จํานวน

 

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 คาจ้างเหมาบริการอื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างแรงงาน  
 คาจ้างจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาจ้างจัดทําเอกสาร  
 คาจ้างถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หรือเข้าปกหนังสือ   
 รายจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ   
 จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง   
 โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการ 
 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 
 ลงวันท่ี 22  มีนาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
 ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น 
 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาจอดรถ  
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม 
 ในการใช้สนามบิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง 
 ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล   
 พนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 48/99 

280,000 บาท 

 100,000 บาท 

 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 คาลงทะเบียนฝึกอบรม 

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง 
 เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย  
 สําหรับการฝึกอบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
 และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตางๆ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญตาง ๆ  
 สําหรับงานรัฐพิธี  การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวดแขงขัน  
 กิจกรรมตางๆ  งานประเพณี  และงานวันสําคัญอื่นๆ เชน คาป้าย 
 คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานท่ี   
 คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ ที่จําเป็น ที่เก่ียวเน่ืองในการจัดกิจกรรม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า 
 รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )
 หน้าท่ี 138 ลําดับที่ 12
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 เพื่อจายเป็นคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษาซอมแซม 
 ครุภัณฑและทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ เชน อาคารศูนย 
 พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบ ขององคการบริหาร 
 สวนตําบลปากชอง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 49/99 

 30,000 บาท 

 30,000 บาท 

100,000 บาท

123 



รวม
จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุสํานักงาน 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ  
 แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ 
 หรือการจ้าง  และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ของสํานักงาน และการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ปากชอง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 วัสดุคอมพิวเตอร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  
 โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 50/99 

100,000 บาท 

 50,000 บาท 

 50,000 บาท
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รวม
รวม

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 
หน้าตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

 หน้า : 51/99 

8,900 บาท 

8,900 บาท 

 8,900 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
 สําหรับข้าราชการ/พนักงานครู ตําแหนงครู/ครูผู้แลเด็ก   
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 คาตอบแทนพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน 
 ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
 เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  
 สําหรับข้าราชการ/พนักงานครู  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ 
 เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 52/99 

9,120,800 บาท 

2,396,000 บาท 

2,396,000 บาท 

 934,000 บาท 

 1,330,000 บาท 

 132,000 บาท 

3,567,000 บาท 

 10,000 บาท 

 10,000 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
 ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น 
 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาจอดรถ  
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม 
 ในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ 
 ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานครู 
 บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 คาลงทะเบียนฝึกอบรม 

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง 
 เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย  
 สําหรับการฝึกอบรมตาง ๆ ของพนักงานครู 
 บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 53/99 

1,437,000 บาท 

 20,000 บาท 

 30,000 บาท
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จํานวน
วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 โครงการวันเด็กแหงชาติ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาต ิ
 เชน  คาของขวัญ  ของรางวัล  คาจ้างเหมาประกอบอาหาร  
 คาจัดสถานที่ คาเชาอุปกรณไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง คาเชาเต้นท  
 คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายท่ีจําเป็นอื่นๆ  เพื่อให้เด็กของ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
 เด็กนักเรียน, เยาวชน,ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นท่ี 
 ตําบลปากชองได้รวมจัดกิจกรรม 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง 
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2559
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 54/99 

100,000 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน

เพื่อจายเป็น คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
จํานวน  391,000  บาท  ตามรายการดังนี้
1) คาจัดการเรียนการสอย (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท 
    จํานวน 164 คน  เป็นเงิน  278,800  บาท
2) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200  บาท/ปี  
    จํานวน 100 คน  เป็นเงิน  20,000  บาท
3) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
    จํานวน 100 คน  เป็นเงิน  20,000  บาท
4) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
    จํานวน 100 คน  เป็นเงิน  30,000  บาท
5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
    จํานวน 100 คน  เป็นเงิน  43,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138  
ลําดับที่ 14  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอาหารกลางวันเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 896,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชองตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  137 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 55/99 

391,000 บาท
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รวม
จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุงานบ้านงานครัว 

 เพื่อจายเป็น 
 1. คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด  
 สบู ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ท่ีถูพื้น นํ้าดื่ม ฯลฯ สําหรับ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ 
 บริหารสวนตําบลปากชอง  จํานวน  100,000  บาท 
 2. คาอาหารเสริมนม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  
 จํานวน  350,000 บาท 
 3. คาอาหารเสริมนม สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ 
 กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลปากชอง 
 จํานวน  1,670,000  บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 งบเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 

 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุแค 

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน 
 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพุแค ในสังกัดสํานักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการ 
 สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน 
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 56/99 

2,120,000 บาท 

 2,120,000 บาท 

3,157,800 บาท 

3,157,800 บาท 

 362,000 บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตา
เนิด

จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไผ จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 57/99 

 33,000 บาท 

416,800 บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยยาง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 4 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาปินทอง จํานวน 1,147,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปินทอง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 หน้า : 58/99 

34,000 บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากชอง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากชอง  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสูงเนิน จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสูงเนิน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 59/99 

1,013,000 บาท 

 152,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 

 งบเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 

 โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากชอง 

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากชอง  
 เป็นคาใช้จายในการบริหาร การจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ  
 เพื่อพัฒนาสงเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านตางๆ การมีสวน 
 รวมของเด็กและเยาวชนตําบลปากชองในการพัฒนาตนเอง   
 สังคมชุมชน และตําบล หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชนอ่ืนๆ
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สงเสริมพัฒนาเด็กและเยาชนแหงชาติ  
 พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน 
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 136 ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 60/99 

50,000 บาท 

50,000 บาท 

50,000 บาท 

 50,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเป็นตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ผานการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉีดพนหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ในการออกหนวย
บริการฉีดพนหมอกควัน ประชาสัมพันธการควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลปากชอง  16  หมูบ้าน เชน คาจัดทํา
ป้าย เอกสารประชาสัมพันธ คาน้ํายาพนหมอกควัน คาน้ํามัน
เครื่องพนหมอกควัน และอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 28  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

 หน้า : 61/99 

822,500 บาท 

380,000 บาท 

120,000 บาท 

 120,000 บาท 

170,000 บาท 

 20,000 บาท
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จํานวน

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นสําหรับ
เครื่องพนหมอกควัน รวมถึงวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุม 
 โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย.ดร. 
 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 - สําหรับการสํารวจประชากรสุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสัตว
 - สําหรับจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิด วัสดุอุปกรณทางการแพทย  
 และอุปกรณตางๆ  รวมถึงคาใช้จายอื่น ท่ีเกี่ยวเนื่องสําหรับขับ 
 เคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด 
 สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   
 ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0819.3/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 152 ลําดับที่ 7
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 62/99 

150,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ  สารเคมีพนหมอกควัน  ทรายอะเบท  
 และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอ่ืนท่ีจําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑงานบ้านงานครัว 

 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา  
 2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้า 
 ฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย  
 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน 
 ไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ตั้งตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 9
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 63/99 

 60,000 บาท 

14,500 บาท 

14,500 บาท 

 14,500 บาท
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รวม
รวม

อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเขาปินทอง จํานวน

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาปินทอง  
เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง จํานวน

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลบ้านเขาผึ้ง  
เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ

 หน้า : 64/99 

428,000 บาท 

428,000 บาท 

 36,000 บาท 

 36,000 บาท

138 



อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข  รพ.สต.ปากชอง จํานวน

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากชอง
เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 151 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 -16 
เพื่อดําเนินงานตามโครงการพระราชาดําริด้านสาธารณสุข 
หมูบ้านละ 20,000  บาท เชน โครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 1 - 16 หรือโครงการ
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่ 1 - 16  
หรือโครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE หมูที่ 1 - 16 และหรือโครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153  ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

 หน้า : 65/99 

 36,000 บาท 

320,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักปลัด)

 หน้า : 66/99 

388,000 บาท 

388,000 บาท 

388,000 บาท 

 222,000 บาท 

 144,500 บาท 

 21,500 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 โครงการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ 
 ด้อยโอกาส 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน  
 ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้มีปัญหา 
 ทางสังคม หรือไมอาจสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ  
 โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ 
 สาธารณะ เชน การชวยเหลือด้านสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ 
 ฉุกเฉิน ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการป้องกัน 
 และระงับโรคติดตอ และการสงเคราะหชวยเหลืออื่นตามอํานาจ 
 หน้าท่ีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร 
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0313.4/ว 3050  
 ลงวันท่ี 22  กุมภาพันธ 2543 เรื่องหลักเกณฑวาด้วยการ 
 ตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ 
 หน้าท่ีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2543)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 129 ลําดับที่ 4
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 67/99 

100,000 บาท 

100,000 บาท 

100,000 บาท 

 100,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ  ที่จายควบกับเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล  เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
และเงินเพิ่มอื่นๆ 
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง 
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มอื่นๆ
(กองชาง)

 หน้า : 68/99 

2,686,000 บาท 

2,129,000 บาท 

2,129,000 บาท 

 1,734,000 บาท 

 48,000 บาท 

 60,000 บาท 

 255,000 บาท 

 32,000 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าตอบแทน 

 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
 ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองชาง)
 คาเชาบ้าน 

 เพื่อจายเป็นเงินคาเชาซื้อและคาเชาบ้าน   
 ให้แก พนักงานสวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
 ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 (กองชาง)
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ 
 เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (กองชาง)

 หน้า : 69/99 

557,000 บาท 

 87,000 บาท 

 5,000 บาท 

 72,000 บาท 

 10,000 บาท

143 



รวม

จํานวน

 

 

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 คาจ้างเหมาบริการอื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างแรงงาน  
 คาจ้างจัดทําของ แบกหามสัมภาระ  คาจ้างจัดทําเอกสาร  
 คาถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หรือเข้าปกหนังสือ   
 รายจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ   
 จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง   
 โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างออกแบบ  
 คารับรองแบบแก้ไขแบบ  เซ็นตรับรองแบบงานกอสร้าง   
 รวมถึงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 
 ลงวันท่ี 22  มีนาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
 (กองชาง)
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
 ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็น 
 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาจอดรถ  
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม 
 ในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง 
 ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล   
 และพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองชาง)

 หน้า : 70/99 

270,000 บาท 

 150,000 บาท 

 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 คาลงทะเบียนฝึกอบรม 

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง 
 เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย  
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ 
 ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (กองชาง)
 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 1. คาซอมปกติยานพาหนะที่มีวัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานปกต ิ
 ระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวาง 60,000 - 120,000 
  กิโลเมตร หรือยานพาหนะที่จัดซื้อมาใหม หรือยานพาหนะที่มี 
 การซอมกลางแล้วมีอายุการใช้งานไมเกิน 6 หรือใช้งานไมเกิน  
 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 2. เพื่อจายเป็นคาซอมกลาง  ยานพาหนะใหมและยานพาหนะ 
 เดิมที่หลังการซอมกลางแล้ว มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะ 
 ทางใช้งานครบครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 3. เพื่อจายเป็นคาซอมปกติคาซอมกลาง คาบํารุงรักษา 
 และซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ  
 ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  ให้สามารถใช้งาน 
 ได้ตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (กองชาง)      

 หน้า : 71/99 

30,000 บาท 

70,000 บาท
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รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุสํานักงาน 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม 
 ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ใน 
 การปฏิบัติงานสํานักงาน    
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)
 วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่  
 ยางนอก ยางใน น้ํามักเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น 
 และวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงอื่น ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)
 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
 สําหรับรถยนตบรรทุก 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)  
 2. เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น อื่นๆ   
 ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ อบต.
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (กองชาง)
 วัสดุคอมพิวเตอร 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  
 โปรแกรม  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)

 หน้า : 72/99 

200,000 บาท 

 70,000 บาท 

 20,000 บาท 

 60,000 บาท 

 50,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง ระยะจุดหน้าบ้านนายธนวัฒน 
ดวงชื่น บ้านนายวินัย โฉมนก แยกทางเข้าบ้านนายนวล รักษแซ 
และนายโยธิน ทองออน หมูที่ 5

จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ระยะจุดหน้าบ้านนายธนวัฒน 
ดวงชื่น บ้านนายวินัย โฉมนก แยกทางเข้าบ้านนายนวล รักษแซ 
และนายโยธิน ทองออน หมูที่ 5
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลําดับ
ที่ 60 
(กองชาง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางถนนสายหลักสี่แยก ม.12 - ม. 5 จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ถนนสายหลักสี่แยก 
หมูที่ 12 - หมูที่ 5
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 45 ลําดับ
ที่ 66
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานไฟฟ้าและประปา 

 งบเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

 หน้า : 73/99 

650,000 บาท 

650,000 บาท 

650,000 บาท 

 300,000 บาท 

 300,000 บาท
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จํานวน
วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 เงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง

 - เพื่อจายเป็นคาติดต้ังไฟฟ้า คาปักเสาพาดสายภายนอก 
 สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคา 
 ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ ์
 ของการไฟฟ้า
 - คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  
 คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง 
 ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซอมแซม 
 ระบบไฟฟ้า และอุปกรณตางๆ หรือกิจการอื่นๆ ท่ีอยูในความ 
 รับผิดชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563
 (กองชาง)

 หน้า : 74/99 

50,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริการจัดการขยะในชุมชน 
 การฝึกอบรม การรณรงคประชาสัมพันธ การจัดทําป้าย 
 รณรงคให้ความรู้ ป้ายห้ามทิ้งขยะ สร้างชุมชนต้นแบบด้าน 
 การบริหารจัดการขยะ และคาใช้จายอื่นๆ ท่ีจําเป็น
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
 เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560
 -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะ 
 มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.3/ว 1499  
 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
 ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
 หน้าท่ี 169 ลําดับที่ 3
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 75/99 

50,000 บาท 

50,000 บาท 

50,000 บาท 

 50,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม

งบเงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลาง สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

 หน้า : 76/99 

22,000 บาท 

22,000 บาท 

22,000 บาท 

 22,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตําบลปากชอง เชน กิจกรรม 
 คาใช้จายสําหรับสงเสริมบําบัดฟนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
 และการสงเสริมอาชีพให้แกผู้ผานการบําบัด หรือกิจกรรม 
 รณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรม 
 การอบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชน ประชาชนตําบลปากชอง  
 รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188  
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)

  

  

  

  

 100,000 บาท

420,000 บาท
420,000 บาท 
580,000 บาท 

หน้า : 77/9
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจเป็นผู้ชวยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการฝึกอบรม และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7367 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุด 
ที่ มท 0229/ว 6775 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

 หน้า : 78/99 

100,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตรพระราชา) 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ให้แกกลุมภาคประชาชน 
สภาองคกรชุมชน สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุน สงเสริม ฝึกอบรมอาชีพ จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการกิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุมอาชีพตางๆ
ในตําบลปากชอง เชน การจัดตั้งกลุมอาชีพ, การฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

 หน้า : 79/99 

200,000 บาท 

 20,000 บาท
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รวม
รวม

โครงการสงเสริมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานศูนยบริการคนพิการ
ตําบลปากชอง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ กิจกรรม ด้านการ
สงเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพ การให้ความรู้ 
การฝึกอบรมอาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการความเข้มแข็งของศูนยบริการ
คนพิการตําบลปากชอง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  132 ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

 หน้า : 80/99 

160,000 บาท 

160,000 บาท 

 50,000 บาท

154 



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนในเขตตําบลปากชอง 
การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การสงเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สงเสริม
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และรายจายอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบ้าน
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 2   
(สํานักปลัด)

อุดหนุนสภาองคกรชุมชนตําบลปากชอง จํานวน

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ
เข้มแข็งของสภาองคกรชุมชน การเมืองภาคพลเมือง  หรือการ
ประชาคมหมูบ้าน ตลอดจนอาสาพัฒนาชุมชน ในการดําเนิน
กิจกรรมของสภาองคกรชุมชนตําบลปากชอง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลําดับที่ 1  
(สํานักปลัด)

 หน้า : 81/99 

80,000 บาท 

30,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม

งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี   
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม
งบดําเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ได้แก คาจัดเตรียมสนาม 
น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณกีฬา  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563  หน้าที่ 20  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 82/99 

420,000 บาท 

420,000 บาท 

420,000 บาท 

 420,000 บาท 

560,000 บาท 

530,000 บาท 

430,000 บาท 

 100,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา 
 ฟุตซอล  เชน คาเชาเต้นท คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟ้า  
 คาจัดเตรียมสนาม  ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล น้ําดื่ม  
 คาตอบแทนกรรมการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง 
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2559
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 144  ลําดับที่ 16
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 โครงการจัดการแขงขันกีฬา ประจําปี อบต.ปากชองคัพ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา 
 ประจําปี อบต.ปากชอง อาทิเชน การแขงขันกีฬาฟุตบอล  
 กีฬาวอลเลยบอล  และกีฬาประเภทอื่นๆ ฯลฯ 
 เพื่อจายเป็นคาเชาเต้นท คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟ้า  
 คาจัดเตรียมสนาม ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล น้ําดื่ม  
 คาตอบแทนกรรมการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง 
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2559
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2  
 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 3  ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 83/99 

100,000 บาท 

150,000 บาท

157 



โครงการสงเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน 
พนักงานสวนตําบล และประชาชนเข้ารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธของหนวยงานตางๆ

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสงเสริมสนับสนุนจัดสงนักกีฬา 
คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ปากชอง ผู้นําชุมชน 
สมาชิกสภาอบต. เด็กนักเรียนและประชาชน
ในตําบลปากชองเข้ารวมแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบล และประชาชน
เข้ารวมกิจกรรม สงเสริมสุขภาพ และกีฬาสัมพันธ
ของหนวยงานตางๆ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 143  ลําดับที่ 11
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 84/99 

30,000 บาท

158 



โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 
กรกฏาคม

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมโครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนอําเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
28 กรกฎาคม ประจําปี 2565 เชน คาชุดกีฬา คาพาหนะ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬา คาตอบแทน
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 142  ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬาให้กับหมูบ้าน 
ทั้ง 16 หมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 85/99 

50,000 บาท
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รวม
รวม

โครงการสงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในตําบล
ปากชองและกีฬาอําเภอจอมบึง

จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลปากชองตามโครงการสงเสริมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนในตําบลปากชองและกีฬาอําเภอจอมบึง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 150 ลําดับที่ 41
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ

 หน้า : 86/99 

30,000 บาท 

30,000 บาท 

 30,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้าลักษณะรายจายงบราย 
 จายอ่ืน ๆ 

 โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานเกี่ยวกับรัฐพิธีตางๆ  
 เชน คาป้าย คาอาหาร อาหารและเครื่องดื่มสําหรับการรับรอง 
 คาจัดเตรียมสถานท่ี คาวัสดุปกรณจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ  
 ที่จําเป็นและเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจกรรมตางๆ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
 เข้ารวมการแขงขัน พ.ศ.2559
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 141 ลําดับ 
 ที่ 5      
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 โครงการจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 สืบสาน 
 ประเพณีของดีจอมบึง 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเข้ารวมโครงการงาน 
 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาล ที่ 5 สืบสานประเพณี 
 ของดีของอําเภอจอมบึง ประจําปี 2565 และคาใช้จายอ่ืนๆ ที ่
 เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย 
 ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
 เข้ารวมการแขงขัน พ.ศ.2559
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
 พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 87/99 

360,000 บาท 

360,000 บาท 

360,000 บาท 

 30,000 บาท 

 50,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
 สําหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตําบล 
 ปากชอง เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม   
 คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และรายจายอ่ืนๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน 
 การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2557
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  141 ลําดับที่ 6
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน 
 กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพอแหง 
 ชาติ)

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการวันคล้ายวันพระราช 
 สมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม ิ
 พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  5  ธันวาคม  (วันพอ 
 แหงชาติ) เชน คาเชาอุปกรณไฟฟ้า คาจ้างตกแตงสถานที่เครื่อง 
 ขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท คาจ้างเหมาบริการ คาจ้าง 
 ทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุนชุดการแสดง คาเงินรางวัล 
 หรือของที่ระลึกในการจัดงาน และรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย 
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง 
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2559
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 140 ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 88/99 

20,000 บาท 

20,000 บาท
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 
10

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
รัชกาลที่ 10 เชน คาเชาอุปกรณไฟฟ้า คาจ้างตกแตงสถานที่
เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท คาจ้างเหมาบริการ  
คาจ้างทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุนชุดการแสดง 
คาเงินรางวัลหรือของที่ระลึกในการจัดงาน และรายจายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 89/99 

50,000 บาท
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนี พันปี
หลวง (วันแมแหงชาติ)

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
12 สิงหาคม  (วันแมแหงชาติ)  เชน คาเชาอุปกรณไฟฟ้า 
คาจ้างตกแตงสถานที่เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท 
คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุน
ชุดการแสดง คาเงินรางวัลหรือของที่ระลึกในการจัดงาน  
และรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 หน้า : 90/99 

20,000 บาท
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โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานโครงการอนุรักษ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต และวันผู้สูงอายุ และโครงการ
กิจกรรมอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาจ้างตกแตงสถานที่ คาเชาอุปกรณ
ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง คาเชาเวที คาเชาเต็นท  คาจ้างเหมา
บริการ คาจ้างทําโล คาพิมพวุฒิบัตร คาเงินสนับสนุน ชุดการ
แสดง เงินรางวัล หรือของที่ระลึกในการจัดงาน และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มอื่นๆ
(กองชาง)

 หน้า : 91/99 

 170,000 บาท 

3,724,100 บาท 

1,023,100 บาท 

1,023,100 บาท 

 910,000 บาท 

 113,100 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 คาจ้างเหมาบริการอื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างเหมาบริการบุคคล 
 ภายนอก คาจ้างแรงงาน คาจ้างจัดทําของ แบกหามสัมภาระ   
 คาจ้างจัดทําเอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บเอกสาร หรือเข้าปก 
 หนังสือ รายจายเกี่ยวกับการจัดทําส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ   
 จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง   
 โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างออกแบบ  
 คารับรองแบบแก้ไขแบบ  รวมถึงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ  
 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044  
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 (กองชาง)
 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 1. เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสิน 
 หรือสิ่งปลูกสร้างตางๆ เชน ไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย  
 หอกระจายขาว ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 2. เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาถนนสายทางตางๆ  
 ในพื้นที่ตําบลปากชองเชน ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  ถนน คสล.   
 3. เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ และทรัพยสิน 
 หรือสิ่งกอสร้างอื่นๆ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของ  
 อบต.ปากชอง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 101  
 ลําดับท่ี 156, 157,158
 (กองชาง)

 หน้า : 92/99 

1,050,000 บาท 

 600,000 บาท 

 100,000 บาท 

 500,000 บาท
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รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน สําหรับใช ้
 ภายในอาคารที่ทําการและสถานท่ีที่อยูในความรับผิดชอบ 
 ของ อบต.รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า เข็มขัด  
 สายไฟ  โคมไฟฟ้า พร้อมขาและก้าน และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)
 วัสดุกอสร้าง 

 1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ท่ีใช้ในการกอสร้างตางๆ 
 เชน ค้อน ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต หิน ทราย เหล็กเส้น 
 และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น 
 2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยางแอสฟัลทติกคอนกรีต เพื่อใช้ในการ 
 บํารุงรักษาและซอมแซมถนนที่ชํารุดภายในตําบลปากชอง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)
 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอล่ืน  
 สําหรับรถยนตบรรทุก รถยนตบรรทุกเครนไฮดรอลิก (รถกระเช้า)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท. 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (กองชาง)

 หน้า : 93/99 

450,000 บาท 

 200,000 บาท 

 200,000 บาท 

 50,000 บาท
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รวม
รวม

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกถึงบ้านนาง
อุษา บัวงาม หมูที่ 6 ตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จํานวน

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกถึง
บ้านนางอุษา บัวงาม หมูที่ 6 ตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 214.00
 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไมน้อยกวา
 1,070.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากชองกําหนดและจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอีกา หมูที่ 3 
ตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จํานวน

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองอีกา หมูที่ 3 ตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 405.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากชองกําหนดและจัดทําป้ายประชา
สัมพันธโครงการ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งบลงทุน 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 หน้า : 94/99 

1,651,000 บาท 

1,651,000 บาท 

 595,000 บาท 

 230,000 บาท
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายหน้าวัดเขา
บุญชวยถึงอนามัยบ้านเขาผึ้ง หมูที่ 7 ตําบลปากชอง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต 
สายหน้าวัดเขาบุญชวยถึงอนามัยบ้านเขาผึ้ง หมูที่ 7 
ตําบลปากชอง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 160.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พื้นที่จราจรไมน้อยกวา 690.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหลทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปากชองกําหนดและจัดทําป้ายประชา
สัมพันธโครงการ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
ลําดับที่ 63
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปากชอง หมูที่ 4 ตําบลปากชอง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 457 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากชองกําหนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้ (คา K) จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (คา K)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)

 หน้า : 95/99 

473,000 บาท 

302,000 บาท 

 51,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
รวม
รวม
รวม

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
สําหรับเครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจของ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
ปุย พันธุพืช จอบพรวน สปริงเกอร  และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานส่งเสริมการเกษตร 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

 หน้า : 96/99 

11,000 บาท 

11,000 บาท 

11,000 บาท 

 5,000 บาท 

 6,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 คารังวัดที่ดิน 

 เพื่อจายเป็นคารังวัดที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชนและ 
 ที่ดินท่ีได้รับอุทิศ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 
 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การสอบแนว 
 เขตเขตที่สาธารณะให้เกิดความชัดเจนในการดูแลรักษา  
 คุ้มครอง ป้องกันที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลปากชอง   
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547  
 และที่แก้ไขเพิ่ม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดูแลรักษา และ 
 คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 สําหรับพลเรือนใช้รวมกัน พ.ศ. 2553
 (สํานักปลัด)

 หน้า : 97/99 

30,000 บาท 

30,000 บาท 

30,000 บาท 

 30,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวม
รวม

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาติดตั้งมิเตอร
ประปา คาจ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปา
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
การปรับปรุงระบบประปา และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 
ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมปกติและคาซอมกลาง
ครุภัณฑ ทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 งานกิจการประปา 

 งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 คาจ้างเหมาบริการอื่น

 หน้า : 98/99 

1,994,000 บาท 

1,970,000 บาท 

 270,000 บาท 

 200,000 บาท 

 70,000 บาท
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รวม
จํานวน

รวม
จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  16:30:14 

 ค่าวัสด ุ

 วัสดุกอสร้าง 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประปาตางๆ ท่ีใช้สําหรับงาน 
 กิจการประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน  
 ข้อตอ ข้องอ ทอน้ํา และอุปกรณประปาอื่นๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)
 ค่าสาธารณูปโภค 

 คาไฟฟ้า 

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ 
 ระบบไฟฟ้ากิจการประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน 
 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1672 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564
 (สํานักปลัด)
 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทย ุ

 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องสูบน้ํา  
 แบบจมน้ํา ขนาด 1-5 แรงม้า  จํานวน 3  ตู้
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
 - ตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 195 
 ลําดับท่ี 54
 (กองชาง)

 หน้า : 99/99 

 300,000 บาท 

 300,000 บาท 

1,400,000 บาท 

 1,400,000 บาท 

 24,000 บาท 

 24,000 บาท 

 24,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบกลาง

300,000

300,000

5,900,000

100,000

13,800,000

20,000

13,000

640,000

223,000

งบบุคลากร

งบกลาง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายการ เมือง)

 แผนงาน 

เงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคม 

เงินสํารองจาย 

เบี้ยยังชีพความพิการ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เงินชวยพิเศษ 

รายจายตามข้อผูกพัน 

 เงินชวยคาทําศพข้า 
 ราชการ/พนักงาน 

 เงินสมทบกองทุนเงินทด 
 แทน 

 เงินสมทบกองทุน 
 บําเหน็จบํานาญข้า 
 ราชการสวนท้องถิ่น 

       (ก.บ.ท.)

 เงินสมทบกองทุนหลัก 
 ประกันสุขภาพ 

คาตอบแทนประจําตําแหนง 
นายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 1/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

300,000

300,000

5,900,000

100,000

13,800,000

20,000

13,000

640,000

223,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

 แผนงาน 

เงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคม 

เงินสํารองจาย 

เบี้ยยังชีพความพิการ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เงินชวยพิเศษ 

รายจายตามข้อผูกพัน 

 เงินชวยคาทําศพข้า 
 ราชการ/พนักงาน 

 เงินสมทบกองทุนเงินทด 
 แทน 

 เงินสมทบกองทุน 
 บําเหน็จบํานาญข้า 
 ราชการสวนท้องถิ่น 

       (ก.บ.ท.)

 เงินสมทบกองทุนหลัก 
 ประกันสุขภาพ 

คาตอบแทนประจําตําแหนง 
นายก/รองนายก

45,600

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 หน้า : 2/32
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แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,800,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,100

คาจ้างลูกจ้างประจํา 284,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,666,000 943,000 1,498,100 144,500 255,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,304,000 237,000 2,099,500 222,000 1,734,000

เงินประจําตําแหนง 264,000 60,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

168,000 48,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

168,500 68,500 132,000 21,500 32,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 184,000 42,000 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 เงินเดือน (ฝ่ายการ 
 เมือง)

งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่าย 
 ประจํา)

 หน้า : 3/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

176



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,800,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,100

คาจ้างลูกจ้างประจํา 284,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 910,000 5,416,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

420,000 10,016,500

เงินประจําตําแหนง 384,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

113,100 535,600

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 298,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 เงินเดือน (ฝ่ายการ 
 เมือง)

งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่าย 
 ประจํา)

หน้า : 4/32

177



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

650,000 20,000 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,000 12,000 30,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000 100,000 70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถ
ราชการ

100,000

คาจัดทําเอกสาร 30,000

คาจ้างทําสื่อโฆษณาเผย
แพรและประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น 200,000 100,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าตอบแทน 

งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย

 หน้า : 5/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

178



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

790,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

112,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 70,000 960,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถ
ราชการ

100,000

คาจัดทําเอกสาร 30,000

คาจ้างทําสื่อโฆษณาเผย
แพรและประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น 100,000 200,000 750,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าตอบแทน 

งบดําเนินงาน 

 ค่าใช้สอย

หน้า : 6/32

179



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมายาม
รักษาการณ์ ที่ทําการ 
อบต.ปากชอง

108,000

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

20,000

คาเชาที่ดิน 10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 40,000 20,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

คารังวัดที่ดิน

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 160,000 60,000 30,000

โครงการกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากนโยบายเรง
ดวนของรัฐบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กเล็ก

โครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอล

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา ประจําปี อบต
.ปากชองคัพ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 7/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

180



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมายาม
รักษาการณ์ ที่ทําการ 
อบต.ปากชอง

108,000

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

20,000

คาเชาที่ดิน 10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

คารังวัดที่ดิน 30,000 30,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 250,000

โครงการกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากนโยบายเรง
ดวนของรัฐบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กเล็ก

100,000 100,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอล

100,000 100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา ประจําปี อบต
.ปากชองคัพ

150,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 8/32

181



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการเลือก
ตั้งในระดับตางๆ

400,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ

โครงการจัดงานสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

โครงการฉีดพนหมอก
ควันเพื่อควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก

20,000

โครงการดานชุมชน
ตําบลปากชอง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

150,000

โครงการฝึกอบบรม 
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

40,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 9/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

 100,000

182



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการเลือก
ตั้งในระดับตางๆ

400,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ

30,000 30,000

โครงการจัดงานสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

50,000 50,000

โครงการฉีดพนหมอก
ควันเพื่อควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก

20,000

โครงการดานชุมชน
ตําบลปากชอง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

150,000

โครงการฝึกอบบรม 
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

40,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 10/32

183



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงาน อบต. ผู้นํา
ท้องที่ ผู้นําชุมชน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น

300,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล
ปากชอง

โครงการฝึกอบรมแผน
การดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 11/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

 100,000 

 200,000
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แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงาน อบต. ผู้นํา
ท้องที่ ผู้นําชุมชน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น

300,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล
ปากชอง

100,000

โครงการฝึกอบรมแผน
การดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 12/32

185



แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

50,000

20,000

 แผนงาน 

โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการจัดการ 
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพศูนย ์
ปฏิบัติการความ 
ปลอดภัยทางถนน 
อบต.ปากชอง 

โครงการวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของ
พระ บาทสมเด็จ
พระบรมชน กาธิเบศร 
มหาภูมิ พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
(วันพอ แหงชาติ)

โครงการวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาพระบาทสม 
เด็จพระปรเมนทร รามา 
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยูหัว รัชกาลท่ี 10 

โครงการวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จ พระ 
บรมราชชนนี พันปี 
หลวง (วันแมแหงชาติ)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 13/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

186



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน อบต
.ปากชอง

20,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (วันพอ
แหงชาติ)

20,000 20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทร รามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10

50,000 50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระ
บรมราชชนนี พันปี
หลวง (วันแมแหงชาติ)

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 14/32

187



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000

โครงการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ

30,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นําชุมชน 
พนักงานสวนตําบล และ
ประชาชนเข้ารวม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของ
หนวยงานตางๆ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 15/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

188



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000

โครงการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ

30,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นําชุมชน 
พนักงานสวนตําบล และ
ประชาชนเข้ารวม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของ
หนวยงานตางๆ

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 16/32

189



แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

391,000

896,000

 แผนงาน 

โครงการสงเสริมสุขภาพ 
ประชาชนอําเภอจอมบึง 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระ 
บาทสมเด็จ พระปรเมน 
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม 
หาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
เนื่องในวโรกาส 
คล้ายวันพระราชสมภพ

 28 กรกฏาคม 

โครงการสนับสนุน 
สง เสริม ฝึกอบรมอาชีพ 

โครงการสนับสนุนคาใช้ 
จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก 

โครงการอนุรักษ์ ศิลป 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน 
เด็กกอนวัยเรียน 

จัดทําแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่ง 
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

500,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 17/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

 20,000

190



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนอําเภอจอมบึง 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 28 กรกฏา
คม

50,000 50,000

โครงการสนับสนุน สง
เสริม ฝึกอบรมอาชีพ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

391,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

170,000 170,000

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กกอนวัยเรียน

896,000

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

500,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 18/32

191



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุการเกษตร 4,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 50,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 2,120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000 80,000 30,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 50,000 70,000

วัสดุอื่น 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 13,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟ้า 350,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าวัสดุ 

งบดําเนินงาน 

 ค่าสาธารณูปโภค

 หน้า : 19/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

192



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

วัสดุกอสร้าง 200,000 300,000 530,000

วัสดุการเกษตร 6,000 10,000

วัสดุกีฬา 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 5,000 385,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 215,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุสํานักงาน 300,000

วัสดุอื่น 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 13,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟ้า 1,400,000 1,750,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าวัสดุ 

งบดําเนินงาน 

 ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 20/32

193



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 11,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง

22,600

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800

เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์
เบนซิน แบบทอสูบน้ํา
พญานาค

7,000

ตู้เก็บเอกสาร 10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 21/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

194



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 11,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง

22,600

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800

เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์
เบนซิน แบบทอสูบน้ํา
พญานาค

7,000

ตู้เก็บเอกสาร 10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 22/32

195



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบลงทุน

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางแยกถึงบ้านนาง
อุษา บัวงาม หมูที่ 6 
ตําบลปากชอง อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองอีกา หมูที่ 3 
ตําบลปากชอง อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าวัด
เขาบุญชวยถึงอนามัย
บ้านเขาผึ้ง หมูที่ 7 
ตําบลปากชอง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าครุภัณฑ์

 หน้า : 23/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24,000 24,000

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางแยกถึงบ้านนาง
อุษา บัวงาม หมูที่ 6 
ตําบลปากชอง อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

595,000 595,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองอีกา หมูที่ 3 
ตําบลปากชอง อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

230,000 230,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าวัด
เขาบุญชวยถึงอนามัย
บ้านเขาผึ้ง หมูที่ 7 
ตําบลปากชอง

473,000 473,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าครุภัณฑ์

197



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบลงทุน
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพื้นที่
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบล
ปากชอง หมูที่ 4 ตําบล
ปากชอง

เงินชดเชยคางานสิ่งกอ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวาง ระยะจุดหน้า
บ้านนายธนวัฒน์ ดวง
ชื่น บ้านนายวินัย โฉม
นก แยกทางเข้าบ้าน
นายนวล รักษ์แซ และ
นายโยธิน ทองออน หมู
ที่ 5

300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางถนนสายหลักสี่
แยก ม.12 - ม. 5

300,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

 หน้า : 25/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพื้นที่
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบล
ปากชอง หมูที่ 4 ตําบล
ปากชอง

302,000 302,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (คา K)

51,000 51,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวาง ระยะจุดหน้า
บ้านนายธนวัฒน์ ดวง
ชื่น บ้านนายวินัย โฉม
นก แยกทางเข้าบ้าน
นายนวล รักษ์แซ และ
นายโยธิน ทองออน หมู
ที่ 5

300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางถนนสายหลักสี่
แยก ม.12 - ม. 5

300,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

หน้า : 26/32
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แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียนในตําบล
ปากชองและกีฬาอําเภอ
จอมบึง

โครงการสงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพการดําเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการ
ตําบลปากชอง

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลปากชอง

50,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 27/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

 22,000 

 50,000
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แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

22,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียนในตําบล
ปากชองและกีฬาอําเภอ
จอมบึง

30,000 30,000

โครงการสงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพการดําเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการ
ตําบลปากชอง

50,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลปากชอง

50,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอจอมบึง

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 28/32
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แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

362,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตา
เนิด

33,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ

416,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

34,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

1,147,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากชอง

1,013,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 29/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน

202



แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

362,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตา
เนิด

33,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ

416,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

34,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

1,147,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากชอง

1,013,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 30/32

203



แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

152,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตําบลปากชอง

อุดหนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาปิ่นทอง

36,000

อุดหนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาผึ้ง

36,000

อุดหนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.ปากชอง

36,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

ประเมินความพึงพอใจ
ตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลปากชอง

15,000

รวม 21,296,000 15,635,800 1,650,300 11,020,300 822,500 488,000 3,386,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

 หน้า : 31/32 

แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

 80,000 

 30,000 

 602,000
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แผนงาน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

152,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

80,000

อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตําบลปากชอง

30,000

อุดหนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาปิ่นทอง

36,000

อุดหนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.บ้านเขาผึ้ง

36,000

อุดหนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข  รพ
.สต.ปากชอง

36,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

ประเมินความพึงพอใจ
ตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลปากชอง

15,000

รวม 1,340,000 3,724,100 41,000 1,994,000 62,000,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  16:30:34 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 32/32
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