ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล ป า ก ช่ อ ง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

าบิ า
ต/ า

นตาบ ปา
บึ

ั

ัด า บ ี

-----------------------------------------------------------------

106

ที่ 4
ต/ า
พื้นที่

ป ะ า ทั้

- ถนนบึ

ั

/ตาบ ปา
ัด า บ ี 70150
177.50 ตา า ิโ

ด

9,922 น

ชาย

4,856 คน

หญิง

5,066 คน

้

ต

ณ ันที่ 2 สิงหาคม 2564

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ภาคผนวก

***************************************

1

7
8
17
19
22
27
76
81
110
121
136
141
143
151
157
166
171
173
175

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลป ช่ ง
ภ จ มบง จง วดร ชบรี

2

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บลป

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

30 กรกฎาคม . . 2564
76,910,561.62

1.1.2

75,657,471.07

1.1.3

35,946,814.60

1.1.4
13,081.04

1

1.1.5

3

1.2

58,800.00

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2563

61,038,093.24
ษ

143,976.77
199,881.30
493,230.90
2,280,995.00
็

็

143,731.50
0.00

ษ

27,960,741.77
29,815,536.00

2.2
2.3

474,527.00
43,302,116.10

3

17,200,066.00
13,831,506.00
8,357,707.09
4,737,800.00
3,175,037.01
ื

0.00

2.4
2.5

474,527.00
ื

11,420,527.00

2.6
2.7

0.00
0.00

4
ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลป
ภ มบ
วดร บร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

143,976.77

538,000.00

308,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

199,881.30

183,000.00

193,000.00

มวดร ยได้

493,230.90

600,000.00

300,000.00

2,280,995.00

1,880,000.00

2,200,000.00

126,431.50

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

3,244,515.47

3,311,000.00

3,111,000.00

27,960,741.77

27,989,000.00

28,889,000.00

27,960,741.77

27,989,000.00

28,889,000.00

29,815,536.00

28,700,000.00

30,000,000.00

29,815,536.00

28,700,000.00

30,000,000.00

61,020,793.24

60,000,000.00

62,000,000.00

ทรพย น

มวดร ยได้
รพ ณ ย

ธ รณูปโภ แล

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทน

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

5
2565

2
2563

2564

2565

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

งบดา นินงาน

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

งบ งินอุดหนุน

3,175,037.01

4,072,000.00

4,497,800.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

15,000.00

43,603,335.06

60,000,000.00

62,000,000.00

6

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลปา ช่อง
อาเภอจอมบึง จัง วัดราชบรี

7
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลปากช่อง
อา ภอจอมบง จัง วัดราชบร
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

15,635,800

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,650,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศกษา

11,020,300

แผนงาน าธารณ ข

822,500

แผนงาน ังคม ง คราะ

488,000

แผนงาน ค ะและชมชน

3,386,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน

602,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1,340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

3,724,100

แผนงานการ กษตร

41,000

แผนงานการพาณิชย

1,994,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

21,296,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

62,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
แผนงานงบกลาง
งบ
งบกลาง
งบกลาง

งาน

งบกลาง
21,296,000
21,296,000

รวม
21,296,000
21,296,000

8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

7,179,100
3,514,100
3,665,000
2,885,000
529,000
1,483,000
435,000
438,000
0
0
15,000
15,000
10,079,100

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
637,000
0
637,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
637,000

งานบริหารงานคลัง
3,193,100
0
3,193,100
1,295,000
375,000
770,000
150,000
0
71,600
71,600
0
0
4,559,700

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
360,000
0
360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360,000

รวม
11,369,200
3,514,100
7,855,100
4,180,000
904,000
2,253,000
585,000
438,000
71,600
71,600
15,000
15,000
15,635,800

9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน
237,000
237,000
12,000
12,000
0
0
47,800
47,800
296,800

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1,011,500
1,011,500
324,000
20,000
150,000
154,000
18,000
18,000
1,353,500

รวม
1,248,500
1,248,500
336,000
32,000
150,000
154,000
65,800
65,800
1,650,300

10

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
1,393,600
1,393,600
447,000
67,000
280,000
100,000
8,900
8,900
0
0
1,849,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
2,396,000
2,396,000
3,567,000
10,000
1,437,000
2,120,000
0
0
3,157,800
3,157,800
9,120,800

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000

รวม
3,789,600
3,789,600
4,014,000
77,000
1,717,000
2,220,000
8,900
8,900
3,207,800
3,207,800
11,020,300

11

แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
380,000
120,000
170,000
90,000
14,500
14,500
428,000
428,000
822,500

รวม
380,000
120,000
170,000
90,000
14,500
14,500
428,000
428,000
822,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์
388,000
388,000
0
0
388,000

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
0
0
100,000
100,000
100,000

รวม
388,000
388,000
100,000
100,000
488,000

12

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
2,129,000
2,129,000
557,000
87,000
270,000
200,000
0
0
2,686,000

งานไฟฟ้าและประปา

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
0
0
50,000
0
50,000
0
0
0
50,000

0
0
0
0
0
0
650,000
650,000
650,000

รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
งานส่งเสริมและสนับ
งบ
กับสร้างความเข้มแข็งของ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน
ชุมชน
งบดาเนินงาน
0
420,000
ค่าใช้สอย
0
420,000
งบเงินอุดหนุน
22,000
160,000
เงินอุดหนุน
22,000
160,000
รวม
22,000
580,000

รวม
2,129,000
2,129,000
607,000
87,000
320,000
200,000
650,000
650,000
3,386,000

รวม
420,000
420,000
182,000
182,000
602,000

13

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
420,000
420,000
0
0
0
0
0
420,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ
0
0
530,000
430,000
100,000
30,000
30,000
560,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
0
0
360,000
360,000
0
0
0
360,000

รวม

420,000
420,000
890,000
790,000
100,000
30,000
30,000
1,340,000

14

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

1,023,100
1,023,100
1,050,000
600,000
450,000
1,651,000
1,651,000
3,724,100

1,023,100
1,023,100
1,050,000
600,000
450,000
1,651,000
1,651,000
3,724,100

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร
11,000
11,000
0
11,000

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
30,000
0
30,000
30,000

รวม
41,000
11,000
30,000
41,000

15

แผนงานการพาณิชย์
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานกิจการประปา
1,970,000
270,000
300,000
1,400,000
24,000
24,000
1,994,000

รวม
1,970,000
270,000
300,000
1,400,000
24,000
24,000
1,994,000

16

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลป ช ง
ภ จ มบง จง วดร ชบุร
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท งท่
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

590,687.28
320,490.78
0.00
6,326.00
917,504.06

0.00
79,661.23
54,779.54
9,536.00
143,976.77

0.00
30,000.00
500,000.00
8,000.00
538,000.00

0.00
-6.67
-50.00
275.00

%
%
%
%

0.00
28,000.00
250,000.00
30,000.00
308,000.00

2,531.70
7,108.00
820.00
18,500.00
69,512.00

2,415.30
12,659.00
840.00
20,800.00
105,227.00

2,000.00
8,000.00
1,000.00
20,000.00
100,000.00

0.00
125.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

2,000.00
18,000.00
1,000.00
20,000.00
100,000.00

53,300.00

54,100.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

2,240.00
154,011.70

3,840.00
199,881.30

2,000.00
183,000.00

0.00 %

2,000.00
193,000.00
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น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ ปร ป
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คขย
ร รจดซื้ จดจ ง
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

502,488.34
502,488.34

493,230.90
493,230.90

600,000.00
600,000.00

-50.00 %

300,000.00
300,000.00

1,883,015.00
1,883,015.00

2,280,995.00
2,280,995.00

1,880,000.00
1,880,000.00

17.02 %

2,200,000.00
2,200,000.00

11,500.00
3,613.00
15,113.00

114,200.00
12,231.50
126,431.50

100,000.00
10,000.00
110,000.00

0.00 %
0.00 %

100,000.00
10,000.00
110,000.00

698,186.41
10,321,935.24
4,963,563.92
172,448.99
8,419,684.57
7,652.00
111,159.21
74,178.29

727,386.54
9,589,560.95
4,973,860.25
236,120.45
7,379,951.38
0.00
114,645.47
65,443.73

700,000.00
10,307,000.00
5,000,000.00
200,000.00
8,500,000.00
1,000.00
100,000.00
80,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

700,000.00
10,307,000.00
5,000,000.00
200,000.00
8,500,000.00
1,000.00
100,000.00
80,000.00

3,101,767.00

4,862,643.00

3,100,000.00

29.03 %

4,000,000.00
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น : 3/3

รายรับจริง

รวมหมวดภาษีจัดสรร

520.00
27,871,095.63

ปี 2563
11,130.00
27,960,741.77

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
1,000.00
0.00 %
27,989,000.00

ปี 2565
1,000.00
28,889,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

28,740,265.00
28,740,265.00
60,083,492.73

29,815,536.00
29,815,536.00
61,020,793.24

28,700,000.00
28,700,000.00
60,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00
62,000,000.00

ปี 2562
ค ธรรม นยมแล ค ใชน้ บ ด ล
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป

4.53 %
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

62,000,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

308,000 บาท

จำนวน

28,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม

193,000 บาท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

1,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จำนวน

50,000 บำท

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร

จำนวน

2,000 บำท

ภำษีบำรุงท้องที่
- ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
- ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีป้ำย
- ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
- ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย

รวม

300,000 บาท

จำนวน

300,000 บำท

รวม

2,200,000 บาท

จำนวน

2,200,000 บำท

รวม

110,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

- ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
รำยได้จำกประปำ
- ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดภาษีจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 28,889,000 บาท

ภำษีรถยนต์

จำนวน

700,000 บำท

จำนวน

10,307,000 บำท

จำนวน

5,000,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

8,500,000 บำท

จำนวน

1,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
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ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน
- ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จำนวน

4,000,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ำบำดำล

จำนวน

1,000 บำท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

30,000,000 บาท

- ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

เงินอุดหนุนทั่วไป
รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงรำยรับจริง
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย
1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำย
โอน
2) เงินสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
3) เงินสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กประถมศึกษำ
4) เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กปฐมวัย
5) เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กประถมศึกษำ
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.)
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
- ค่ำหนังสือ
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- เงินเดือนสำหรับพนักงำนครู เงินวิทยฐำนะ
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินประกันสังคม เงินค่ำตอบแทน
เงินเพิ่มค่ำครองชีพสำหรับพนักงำนจ้ำง
7) เงินอุดหนุนสำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
8) เงินอุดหนุนสำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำร
9) เงินอุดหนุนสำหรับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
10) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จำนวน

30,000,000 บำท
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11) เงินอุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี
13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

208,190

203,075

300,000

0 %

300,000

11,321,700

12,194,000

13,100,000

5.34 %

13,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

4,064,000

4,345,600

4,900,000

20.41 %

5,900,000

เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

71,000

73,000

100,000

0 %

100,000

169,940

66,100

500,000

-40 %

300,000

0

0

0

100 %

640,000

8,740

8,291

11,175

16.33 %

13,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

250,000

0

223,000

0 %

223,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

280,000

310,000

626,000

-100 %

0

เบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ

เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

0

0

0

รวมงบกลาง

16,373,570

17,200,066

19,780,175

21,296,000

รวมงบกลาง

16,373,570

17,200,066

19,780,175

21,296,000

รวมงบกลาง

16,373,570

17,200,066

19,780,175

21,296,000

รวมแผนงานงบกลาง

16,373,570

17,200,066

19,780,175

21,296,000

514,080

532,080

532,100

0 %

532,100

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

45,600

45,600

0 %

45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

45,600

45,600

0 %

45,600

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

86,400

90,720

90,800

0 %

90,800

100 %

20,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

2,264,359

2,249,160

2,260,325

2,949,079

2,963,160

2,974,425

2,556,948

3,321,096

4,500,000

-37.78 %

2,800,000

144,000

144,000

184,000

-21.74 %

144,000

186,000

246,000

264,000

-29.55 %

186,000

0

255,060

276,000

-100 %

0

1,037,760

1,612,053

1,950,000

-76.26 %

463,000

120,080

183,876

230,000

-68.7 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,044,788

5,762,085

7,404,000

3,665,000

รวมงบบุคลากร

6,993,867

8,725,245

10,378,425

7,179,100

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

10,000

3,900 %

400,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

0 %

5,000

82,500

76,000

132,000

-13.64 %

114,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

23.88 %

2,800,000
3,514,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

82,500

76,000

167,000

ค่าจัดทาประกันภัยรถราชการ

0

0

50,000

100 %

100,000

ค่าจัดทาเอกสาร

0

0

50,000

-40 %

30,000

ค่าจ้างทาสือ่ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

0

0

10,000

0 %

10,000

143,944

72,482

90,000

11.11 %

100,000

99,000

99,000

108,000

0 %

108,000

0

0

10,000

0 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา

0

0

5,000

0 %

5,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

0

0

5,000

100 %

10,000

12,660

19,005

20,000

0 %

20,000

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
529,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ ที่ทาการ อบต.
ปากช่อง
ค่าเช่าที่ดิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุน
การเลือกตั้งในระดับต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0

0

700,000

-100 %

0

0

11,100

30,000

-100 %

0

10,880

6,200

15,000

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

348,673

181,908

130,000

-53.85 %

60,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.
ผูน้ าท้องที่ ผูน้ าชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

292,050

0

300,000

-100 %

0

12,116

0

30,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

400,000

0

0

0

100 %

300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
โครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล
โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.
ผูน้ าท้องที่ ผูน้ าชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0

0

0

100 %

30,000

421,092.16

302,306.46

250,000

-40 %

150,000

1,340,415.16

692,001.46

1,823,000

253,757

122,476

150,000

-13.33 %

130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,173

11,000

25,000

-40 %

15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

49,256

15,052

30,000

-33.33 %

20,000

9,639.63

8,042.12

30,000

0 %

30,000

7,400

4,400

10,000

0 %

10,000

169,952.26

73,248.36

100,000

0 %

100,000

146,480

78,200

130,000

0 %

130,000

639,657.89

312,418.48

475,000

333,318.21

346,882.27

350,000

0 %

350,000

ค่าบริการโทรศัพท์

11,572.05

11,270.85

15,000

-13.33 %

13,000

ค่าบริการไปรษณีย์

21,897

9,705.4

13,000

15.38 %

15,000

ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

62,064

58,275.76

62,000

-3.23 %

60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

428,851.26

426,134.28

440,000

438,000

รวมงบดาเนินงาน

2,491,424.31

1,506,554.22

2,905,000

2,885,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,483,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

435,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

0

1,900

1,900

-100 %

0

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

11,000

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

32,000

70,000

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า

0

86,000

0

0 %

0

โต๊ะทางาน

0

3,900

5,000

-100 %

0

พัดลมอุตสาหกรรม

0

29,500

0

0 %

0

18,500

0

0

0 %

0

0

23,000

0

0 %

0

0

33,800

34,000

-100 %

0

8,500

0

0

0 %

0

11,000

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

7,500

-100 %

0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

0

700

0

0 %

0

81,000

248,800

48,400

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องบันทึกวีดีโอ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ
Network เอกสารดา - สี
เครื่องสารองไฟ

รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบลงทุน

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

81,000

248,800

48,400

0

0

0

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

20,000

15,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

20,000

15,000

รวมงานบริหารทั่วไป

9,566,291.31

10,480,599.22

13,351,825

10,079,100

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

619,000

เงินประจาตาแหน่ง

0

0

0

100 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

637,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

637,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

0

637,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

-25 %

15,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง

732,240

0

0

100 %

1,525,000

0

0

0

100 %

24,000

60,000

0

0

100 %

60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

242,400

0

0

100 %

284,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

900,380

0

0

100 %

1,203,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

100,410

0

0

100 %

96,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,035,430

0

0

3,193,100

รวมงบบุคลากร

2,035,430

0

0

3,193,100

87,600

170,800

250,000

0 %

250,000

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

72,000

-2.78 %

70,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0

0

0

97,300

178,650

347,000

30,000

36,000

60,000

66.67 %

100,000

2,870

0

0

0 %

0

105,992

43,668

100,000

-60 %

40,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

0

0

0

100 %

60,000

จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ตาม
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

0

0

500,000

0 %

500,000

0

5,530

110,000

-36.36 %

70,000

138,862

85,198

770,000

วัสดุสานักงาน

0

48,307

50,000

0 %

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

599

20,000

0 %

20,000

100 %

50,000
375,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือ่ นที่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

770,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

0

45,777.64

60,000

0 %

60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

10,750

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

105,433.64

150,000

150,000

รวมงบดาเนินงาน

236,162

369,281.64

1,267,000

1,295,000

เก้าอี้ทางาน

0

0

0

100 %

5,000

เครื่องปรับอากาศ

0

39,500

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบติดผนัง

0

0

0

100 %

22,600

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพิ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สนั้

0

0

22,000

-100 %

0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

0

700

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

70,200

22,000

71,600

รวมงบลงทุน

0

70,200

22,000

71,600

รวมงานบริหารงานคลัง

2,271,592

439,481.64

1,289,000

4,559,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

360,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

360,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

360,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

11,837,883.31

10,920,080.86

14,640,825

15,635,800

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

220,000

7.73 %

237,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0

0

19,000

-100 %

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

462,960

727,500

-100 %

0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

30,780

48,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

493,740

1,014,500

237,000

รวมงบบุคลากร

0

493,740

1,014,500

237,000

100 %

360,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

20,000

-100 %

0

ค่าเช่าบ้าน

0

0

36,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

12,000

0

0

56,000

0

0

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

20,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

76,000

12,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

12,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจา
ท้องถิ่น (ศปถ. อบต.ปากช่อง)

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง)
ตู้เก็บเอกสาร

0

0

32,400

-100 %

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

17,000

0

0

0

100 %

15,000

0

0

0

100 %

5,800

0

0

32,400

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. มอก.ชั้น 3
พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 3 ตาบลปากช่อง

0

0

269,000

-100 %

0

เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

0

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

279,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

311,400

47,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
สี
เครื่องสารองไฟฟ้า
รวมค่าครุภัณฑ์

47,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0

493,740

1,401,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

943,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

68,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,011,500

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,011,500

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

50,000

0

76,866.4

40,000

0 %

40,000

0

0

40,000

0 %

40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน

296,800

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน

100 %

20,000
20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการด่านชุมชนตาบลปากช่อง
โครงการฝึกอบบรม อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน อบต.ปากช่อง

0

0

0

100 %

20,000

ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล

0

0

50,000

-100 %

0

0

76,866.4

130,000

47,569

33,498

80,000

0 %

80,000

วัสดุการเกษตร

0

0

0

100 %

4,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0

125,000

20,000

0 %

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

15,900

30,000

-33.33 %

20,000

23,600

20,466

80,000

-62.5 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

71,169

194,864

210,000

154,000

รวมงบดาเนินงาน

71,169

271,730.4

340,000

324,000

0

0

0

100 %

7,000

0

5,300

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้า เครื่องยนต์เบนซิน แบบท่อสูบน้า
พญานาค
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
หม้อแปลงไฟฟ้าสาหรับวิทยุสอื่ สาร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

5,300

0

18,000

รวมงบลงทุน

0

5,300

0

18,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

71,169

277,030.4

340,000

1,353,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

71,169

770,770.4

1,741,900

1,650,300

673,380

1,546,680

2,000,000

-41.73 %

1,165,500

18,000

18,000

60,000

0 %

60,000

142,170

1,106,896

1,430,000

-88.24 %

168,100

10,393

126,267

161,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

843,943

2,797,843

3,651,000

1,393,600

รวมงบบุคลากร

843,943

2,797,843

3,651,000

1,393,600

100 %

11,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

0

0

5,000

0 %

5,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

0

0

0

100 %

20,000

42,000

42,000

67,000

18,340

31,673.5

100,000

0 %

100,000

21,000

0

30,000

-100 %

0

7,532

6,540

50,000

-60 %

20,000

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

30,000

0

53,700

100,000

0 %

100,000

46,872

91,913.5

280,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

67,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสาคัญต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญต่างๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

280,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

0

44,828

50,000

0 %

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

19,400

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0

64,228

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

88,872

198,141.5

447,000

447,000

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

17,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

100 %

8,900

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

0

700

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

17,700

0

8,900

รวมงบลงทุน

0

17,700

0

8,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

932,815

3,013,684.5

4,098,000

1,849,500

798,300

0

0

100 %

934,000

1,049,408

0

0

100 %

1,330,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

123,711

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,971,419

0

0

2,396,000

รวมงบบุคลากร

1,971,419

0

0

2,396,000

0

0

0

1,300

2,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

219,300

253,300

260,100

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

153,680

116,390

100,570

-100 %

0

0

14,900

76,270

-100 %

0

10,300

28,524

50,000

-60 %

20,000

100 %

132,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0

0

0

100 %

30,000

429,660

631,020

749,700

-100 %

0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

0

0

0

100 %

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

100 %

391,000

โครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน

0

0

0

100 %

896,000

812,940

1,044,134

1,236,640

73,774

0

0

0 %

0

วัสดุงานบ้านงานครัว

107,067

77,305

100,000

2,020 %

2,120,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,463,748.6

1,260,143.38

1,803,460

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

1,644,589.6

1,337,448.38

1,903,460

2,120,000

รวมงบดาเนินงาน

2,458,829.6

2,383,582.38

3,160,100

3,567,000

55,000

0

0

ค่าอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวมค่าใช้สอย

1,437,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์แอล อี ดี

10,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

65,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

65,000

0

0

0

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

286,000

268,120

292,000

23.97 %

362,000

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

336,720

299,180

284,000

-88.38 %

33,000

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

267,000

276,940

308,000

35.32 %

416,800

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

88,000

66,400

60,000

-43.33 %

34,000

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

1,072,000

977,660

1,028,000

11.58 %

1,147,000

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากช่อง

976,000

836,620

868,000

16.71 %

1,013,000

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

164,000

162,080

164,000

รวมเงินอุดหนุน

3,189,720

2,887,000

3,004,000

3,157,800

รวมงบเงินอุดหนุน

3,189,720

2,887,000

3,004,000

3,157,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7,684,968.6

5,270,582.38

6,164,100

9,120,800

0

0

0

100 %

50,000

82,450

0

100,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

82,450

0

100,000

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

82,450

0

100,000

50,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

82,450

0

100,000

50,000

รวมแผนงานการศึกษา

8,700,233.6

8,284,266.88

10,362,100

11,020,300

-7.32 %

152,000

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตาบลปากช่อง
สภาเด็กและเยาวชนตาบลปากช่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

0

0

0

โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก

0

0

0

100 %

20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

157,860

139,200

160,000

-6.25 %

150,000

157,860

139,200

160,000

0

0

0

100 %

30,000

95,760

59,700

60,000

0 %

60,000

รวมค่าวัสดุ

95,760

59,700

60,000

90,000

รวมงบดาเนินงาน

253,620

198,900

220,000

380,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

120,000
120,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

170,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

0

234,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

14,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0

234,000

0

14,500

รวมงบลงทุน

0

234,000

0

14,500

อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้าน
เขาปิ่นทอง

27,000

36,000

36,000

0 %

36,000

อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้าน
เขาผึง้

36,000

36,000

36,000

0 %

36,000

อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ปาก
ช่อง

29,400

36,000

36,000

0 %

36,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

0

17,600

320,000

รวมเงินอุดหนุน

92,400

125,600

428,000

428,000

รวมงบเงินอุดหนุน

92,400

125,600

428,000

428,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

346,020

558,500

648,000

822,500

รวมแผนงานสาธารณสุข

346,020

558,500

648,000

822,500

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

192,360

209,500

5.97 %

222,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

113,427

148,000

-2.36 %

144,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

12,566

15,900

35.22 %

21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

318,353

373,400

388,000

รวมงบบุคลากร

0

318,353

373,400

388,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

318,353

373,400

388,000

0 %

320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส

0

0

0

100 %

100,000

39,590.5

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

39,590.5

0

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

39,590.5

0

100,000

100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

39,590.5

0

100,000

100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

39,590.5

318,353

473,400

488,000

521,100

553,560

1,355,000

27.97 %

1,734,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

14,340

5,220

10,000

380 %

48,000

เงินประจาตาแหน่ง

18,000

18,000

60,000

0 %

60,000

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

659,960

801,060

1,140,000

-77.63 %

255,000

94,819

118,485

163,000

-80.37 %

32,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,308,219

1,496,325

2,728,000

2,129,000

รวมงบบุคลากร

1,308,219

1,496,325

2,728,000

2,129,000

0

0

5,000

0 %

5,000

24,000

24,000

72,000

0 %

72,000

0

0

0

100 %

10,000

24,000

28,200

107,000

208,200

71,000

80,000

87.5 %

150,000

24,438

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

30,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

87,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0

24,460

70,000

232,638

95,460

170,000

วัสดุสานักงาน

0

40,579

90,000

-22.22 %

70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

14,150

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

0

28,095.5

50,000

20 %

60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

5,300

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0

88,124.5

210,000

200,000

รวมงบดาเนินงาน

256,638

211,784.5

487,000

557,000

เครื่องถ่ายเอกสาร

118,000

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

39,000

0

0

0 %

0

9,600

0

0

0 %

0

0

0

715,000

-100 %

0

45,000

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

70,000
270,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่อขยายเสียง และลายตัวส่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน

0

16,900

0

0 %

0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

0

700

0

0 %

0

211,600

47,600

715,000

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมกาแพงกันดิน
โดยรอบที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่อง

0

0

1,755,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง

0

0

432,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง

0

0

353,000

-100 %

0

เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

0

0

103,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ ก่อสร้าง
ออกแบบและควบคุมงาน

0

0

70,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

2,713,600

0

รวมงบลงทุน

211,600

47,600

3,428,600

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,776,457

1,755,709.5

6,643,600

2,686,000

1,260

0

30,000

1,260

0

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

165,413

199,515

200,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

15,402.8

12,358.1

50,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

180,815.8

211,873.1

250,000

0

รวมงบดาเนินงาน

182,075.8

211,873.1

280,000

0

-100 %

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

-100 %

0
0

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สารวจ
เทปวัดระยะ

0

3,500

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

3,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

3,500

0

0

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

299,797.96

0

0

0 %

0

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

299,792.86

0

0

0 %

0

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

299,785.35

0

0

0 %

0

4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

299,504.23

0

0

0 %

0

5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

299,766.17

0

0

0 %

0

6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

399,682.27

0

0

0 %

0

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจอมบึง

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

8,675.3

2,437.01

100,000

-100 %

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะจุด
หน้าบ้านนายธนวัฒน์ ดวงชื่น บ้านนายวินัย
โฉมนก แยกทางเข้าบ้านนายนวล รักษ์แซ่ และ
นายโยธิน ทองอ่อน หมู่ที่ 5

0

0

0

100 %

300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลักสี่
แยก ม.12 - ม. 5

0

0

0

100 %

300,000

เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจอมบึง

0

0

0

100 %

50,000

รวมเงินอุดหนุน

1,907,004.14

2,437.01

400,000

650,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,907,004.14

2,437.01

400,000

650,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

2,089,079.94

217,810.11

680,000

650,000

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
7
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน

0

24,820

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

24,820

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

24,820

50,000

50,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

24,820

50,000

50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,865,536.94

1,998,339.61

7,373,600

3,386,000

0 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลาง สาหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

22,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

22,000

100 %

22,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่อง

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพ

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

420,000

420,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

420,000

420,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
ตาบลปากช่อง

0

0

740,000

-100 %

0

เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

770,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

770,000

0

0

0

0

100 %

50,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพประชาคมเข้มแข็ง

80,000

80,000

80,000

0 %

80,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อ
จัดทาโครงการตลาดนัดวิถีไทย และโครงการ
เลีย้ งปลาดุกและไก่ไข่

40,000

0

0

0 %

0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อ
จัดทาโครงการทาไม้กวาดทางมะพร้าว

30,000

0

0

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการดาเนิน
งานศูนย์บริการคนพิการตาบลปากช่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เพื่อ
จัดทาโครงการเลีย้ งไก่บ้านพันธุ์พื้น
เมือง

30,000

0

0

0 %

0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เพื่อ
จัดทาโครงการเลีย้ งไก่ไข่

30,000

0

0

0 %

0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อ
จัดทาโครงการทาไม้กวาดทางมะพร้าว

30,000

0

0

0 %

0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อ
จัดทาโครงการปลูกตะไคร้

30,000

0

0

0 %

0

อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตาบลปากช่อง

50,000

0

50,000

-100 %

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมเงินอุดหนุน

320,000

80,000

160,000

160,000

รวมงบเงินอุดหนุน

320,000

80,000

160,000

160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

320,000

80,000

1,350,000

580,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

320,000

80,000

1,350,000

602,000

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลปากช่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

420,000

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

0

0

0

420,000

0

0

0

420,000

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

0

86,180

100,000

0 %

100,000

247,266.6

149,646.5

150,000

0 %

150,000

100 %

420,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจาปี อบต.
ปากช่องคัพ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาฯ ผูน้ าชุมชน พนักงานส่วนตาบล และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
กีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ

3,600

0

30,000

0 %

30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอาเภอจอม
บึง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม

0

0

50,000

0 %

50,000

250,866.6

235,826.5

430,000

99,953

99,870

100,000

รวมค่าวัสดุ

99,953

99,870

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

350,819.6

335,696.5

530,000

530,000

รวมค่าใช้สอย

430,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

0 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่
8

330,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่
13

131,000

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

461,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

461,000

0

0

0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุม่
โรงเรียนในตาบลปากช่องและกีฬาอาเภอจอมบึง

30,000

30,000

30,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000

30,000

30,000

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

30,000

30,000

30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

841,819.6

365,696.5

560,000

560,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
0 %

30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ)

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระ
บรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

0

0

20,000

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย

101,395

0

170,000

101,395

0

360,000

360,000

รวมงบดาเนินงาน

101,395

0

360,000

360,000

0

50,000

0

รวมเงินอุดหนุน

0

50,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

50,000

0

0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

101,395

50,000

360,000

360,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

943,214.6

415,696.5

920,000

1,340,000

0 %

170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

910,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

113,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,023,100

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,023,100

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

0

0

0

100 %

100,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

235,000

491,500

450,000

11.11 %

500,000

235,000

491,500

450,000

0

0

0

100 %

200,000

6,601.9

18,132

150,000

33.33 %

200,000

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

6,601.9

18,132

150,000

450,000

รวมงบดาเนินงาน

241,601.9

509,632

600,000

1,050,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวมค่าใช้สอย

600,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. อบต.
ปากช่อง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บ้าน
หนองชะนาง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ

0

248,000

0

0 %

0

0

286,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ทางแยกถึงบ้านนางอุษา บัวงาม หมู่ที่ 6 ตาบล
ปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

0

0

0

100 %

595,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองอีกา หมู่ที่ 3 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

0

0

0

100 %

230,000

0

0

0

100 %

473,000

0

0

0

100 %

302,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าวัดเขาบุญช่วยถึงอนามัยบ้าน
เขาผึง้ หมู่ที่ 7 ตาบลปากช่อง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพื้นที่สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่อง หมู่ที่ 4 ตาบลปาก
ช่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลีย่ ม หมู่ที่
11 บ้านแปดหลัง ตาบลปากช่อง

0

177,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

51,000

0

18,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

729,000

0

1,651,000

รวมงบลงทุน

0

729,000

0

1,651,000

รวมงานก่อสร้าง

241,601.9

1,238,632

600,000

3,724,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

241,601.9

1,238,632

600,000

3,724,100

0

0

0

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ ก่อสร้าง
ออกแบบและควบคุมงาน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

100 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุการเกษตร

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

1,594.3

6,065

10,000

รวมค่าวัสดุ

1,594.3

6,065

10,000

11,000

รวมงบดาเนินงาน

1,594.3

6,065

10,000

11,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

1,594.3

6,065

10,000

11,000

19,510

0

30,000

รวมค่าใช้สอย

19,510

0

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

19,510

0

30,000

30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

19,510

0

30,000

30,000

รวมแผนงานการเกษตร

21,104.3

6,065

40,000

41,000

-40 %

6,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ารังวัดที่ดิน

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

174,111.5

199,650

200,000

0 %

200,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

9,270

6,500

70,000

0 %

70,000

183,381.5

206,150

270,000

179,626.48

329,975.45

400,000

179,626.48

329,975.45

400,000

1,213,567.76

1,276,439.36

1,400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,213,567.76

1,276,439.36

1,400,000

1,400,000

รวมงบดาเนินงาน

1,576,575.74

1,812,564.81

2,070,000

1,970,000

รวมค่าใช้สอย

270,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
รวมค่าวัสดุ

-25 %

300,000
300,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0 %

1,400,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

24,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

24,000

รวมงานกิจการประปา

1,576,575.74

1,812,564.81

2,070,000

1,994,000

รวมแผนงานการพาณิชย์
รวมทุกแผนงาน

1,576,575.74

1,812,564.81

2,070,000

1,994,000

44,336,499.89

43,603,335.06

60,000,000

62,000,000

100 %

24,000
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75
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
อา ภอจอมบึง จัง วัดราชบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
1. พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุนประ ัน ังคม
ใ ้ พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
อบต. ง มทบ องทุนประ ัน ังคมในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้าง ละ ั คาจ้างของพนั งานจ้างในอัตรา ดียว ันร้อยละ 5
2. พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุนประ ัน ังคม
ใ ้ พนั งานจ้างของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค าร
บริ าร วนตาบลปา ชอง อบต. ง มทบ องทุนประ ัน ังคม
ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง ละ ั คาจ้างของพนั งานจ้าง
ในอัตรา ดียว ัน ร้อยละ 5
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
ลงวันที่ 22 มษายน 2562
( านั ปลัด)

รวม

21,296,000 บาท

รวม

21,296,000 บาท

รวม

21,296,000 บาท

จานวน

300,000 บาท
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วันที่พิมพ : 2/9/2564 16:30:13

น้า : 2/99

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

13,800,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ
ารจาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 29 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

5,900,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร บี้ยยังชีพผู้พิ าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
จาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย
บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 29 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 29 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด)
งิน ารองจาย

จานวน

300,000 บาท

พื่อใช้จายใน รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ รณีฉุ ฉิน
บรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน รือ รณีป้อง ัน
ละยับยั้ง อน ิดจา าธารณภัย ชน ารป้อง ัน ละ ้ไข
ปัญ าอุท ภัย น้าป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย ล้ง
ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า มอ ควัน ฝุ่นละออง
โรคติดตอตางๆ ป็นต้น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ของ อปท. พ.ศ. 2560 ละ
ที่ ้ไข พิ่ม ติม ละ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด)
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รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

13,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน ใ ้ พนั งานจ้าง
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง อัตราร้อยละ 0.2 ของคาตอบ
ทนโดยประมาณ ารทั้งปี
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. งินทด ทน พ.ศ.2561 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
( านั ปลัด)
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จานวน

640,000 บาท

พื่อจาย ป็น มทบ องทุนบา น็จบานาญข้ารา าร วนท้องถิ่น
( .บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 โดยคานวณจา ประมาณ ารรายรับ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี ย ว้นประ ภท
พันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ งินบริจาค ละ งินอุด นุน
ไมต้องนามารวมคานวณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จ
บานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับใน
งบประมาณรายจายประจาปี มทบ ข้า ป็น องทุนบา น็จ
บานาญข้าราช ารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.5/ ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคมคม 2563
( านั ปลัด)
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

น้า : 5/99

จานวน

223,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร
วนตาบลปา ชอง (โดย มทบไมน้อย วาร้อยละ 50 รณีรายได้
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นไมรวม งินอุด นุน
ูง วา 20 ล้าน ในอัตราร้อยละของ งินได้รับจา องทุน ลั
ประ ัน ุขภาพ งชาติ)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน
พ.ศ.2561 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ
ลงวันที่ 13 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่นดา นิน าร ละบริ ารจัด ารระบบ
ประ ัน ุขภาพ ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 151 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพข้าราช าร/พนั งาน
พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ จานวน 3 ทาของ งิน ดือนๆ ุดท้าย
รณีข้าราช าร พนั งาน วนตาบล ถึง ความตาย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบา น็จบานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นดใ ้ งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจายได้
พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
( านั ปลัด)
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น้า : 6/99

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,079,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,179,100 บาท

รวม

3,514,100 บาท

จานวน

532,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 คน ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบลประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด)
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คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 คน ละรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทนนาย
องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด)

จานวน

น้า : 7/99

45,600 บาท
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คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพิ ศษประจาตา นง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 คน ละรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด)

จานวน

น้า : 8/99

45,600 บาท
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษา
นาย ทศมนตรี/นาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 คน จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด)

จานวน

น้า : 9/99

90,800 บาท
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คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือนใ ้ มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,800,000 บาท

รวม

3,665,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

2,800,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่นๆ ที่จายควบ ับ งิน ดือน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ชน งินคาตอบ ทนราย ดือน
ทา ับอัตรา งินประจาตา นง งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ู้รบ (พ. .ร.) งิน พิ่ม า รับตา นง
ที่มี ตุพิ ศษ (พ.ต. .) ละ งิน พิ่มอื่นๆ
( านั ปลัด)
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งินประจาตา นง

จานวน

186,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่มี
ิทธิได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน
ละ งินประจาตา นง
( านั ปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

463,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่น ๆ
( านั ปลัด)
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งบดาเนินงาน

รวม

2,885,000 บาท

รวม

529,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ของ อบต.
2. คาตอบ ทน จ้า น้าที่ที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติงาน าร ลือ ตั้ง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ชน คณะ รรม าร ลือ ตั้ง
ประจาองค รป ครอง วนท้องถิ่น ประธาน รรม าร ละ
รรม ารประจา นวย ลือ ตั้ง อนุ รรม าร รือบุคคลที่ได้รับ
าร ตงตั้งใ ้ชวย ลือใน ารปฏิบัติ น้าที่ของผู้อานวย าร าร
ลือ ตั้งประจาองค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นต้น ตาม ลั
ณฑที่ า นด
3. คาตอบ ทนอื่น อัน ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารของ
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่นอัน ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยวข้อง
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563
( านั ปลัด)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
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คา ชาบ้าน

จานวน

114,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,483,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาซื้อ ละคา ชาบ้าน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน
วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจัดทาประ ันภัยรถราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาประ ันภัยรถราช าร
ที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
รือลั ษณะ ารใช้รถยนตที่มีความ ี่ยงตอ าร ิดอุบัติ ตุ
ชน รถบรรทุ น้าดับ พลิงอ น ประ งค รถ ระ ช้า รถบรรทุ
ละรถราช ารอื่นๆ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดทาประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2552
( านั ปลัด องคลัง องชาง)
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คาจัดทา อ าร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทา อ าร คาถาย อ าร คา ย็บ อ าร
รือ ข้าป นัง ือ ผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย รวมถึงคาจัดทา อ ารอื่น
ที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติงาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( านั ปลัด)
คาจ้างทา ื่อโฆษณา ผย พร ละประชา ัมพันธ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาจ้างจัดทา ื่อโฆษณา ป้ายประชา ัมพันธ
รณรงค พื่อ าร ผย พรข้อมูลขาว ารของ อบต. รือรายจาย
ี่ยว ับ ารจ้างโฆษณา ละ ผย พรขาววิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ รือ อ าร ื่อ ิ่งพิมพตางๆ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
น้าที่ 5 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
คาจ้าง มาบริ ารอื่น
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ คาจ้าง รงงาน
คาจ้างจัดทาของ บ าม ัมภาระ คาซั ฟอ คา าจัด
ิ่งปฏิ ูล คาจ้าง มาทาความ ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ละปรับปรุงระบบอิน ทอร น็ต
คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ รวมถึง ารจ้าง มา
บริ ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( านั ปลัด)
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คาจ้าง มายามรั ษา ารณ ที่ทา าร อบต.ปา ชอง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มายามรั ษา ารณ ประจาที่ทา าร
อบต.ปา ชอง พื่อรั ษาความปลอดภัย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีข้อ า นดขั้นต้นทางาน
วันละ 12 ชั่วโมง ตอวัน ไมมีวัน ยุด
( านั ปลัด)
คา ชาที่ดิน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาที่ดินวัดนา มอ มูที่ 3 ตาบลปา ชอง
า รับใช้ ป็น ถานที่ อ ร้างอาคารอ น ประ งค ละ
ระบบประปา มูบ้าน พื่อประโยชนของประชาชน
ตาบลปา ชองได้มีน้าใช้ ละมี ถานที่จัด ิจ รรมตางๆ
ของ มูบ้าน ละขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( านั ปลัด)
คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินคดี รณี ิดข้อพิพาทใน
คดี พง คดีอาญา ละคดีป ครอง ได้ คาธรรม นียมศาล
คา ืบพยาน ลั ฐานนอ ศาล คาป่วย าร คาพา นะ
คาธรรม นียม จ้าพนั งานบังคับคดี รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ
ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั ปลัด)

จานวน

5,000 บาท
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คาธรรม นียมตางๆ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ที่ ี่ยว ับ ารทาธุร รรมทาง
าร งิน พื่อความ ะดว ของ อบต. รวมถึงคาธรรม นียมอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติ ของ อบต.
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั ปลัด)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรอง ละคาใช้จายใน ารรับรองบุคคลภายนอ
1. คาใช้จายใน ารจัดประชุมราช าร รือประชุมอื่นที่จา ป็น
ใน ารปฏิบัติ น้าที่ ของ อบต.ปา ชอง พื่อจาย ป็นคาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาอา ารใน รณีที่มี ารประชุมคาบ ี่ยว ับ
มื้ออา าร รวมถึงคาใช้จายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยวข้อง ับ าร
จัดประชุม ชน คา ้องประชุม คาดอ ไม้ต ตง ถานที่ประชุม
2. คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาอา าร า รับ รณี นวยงานอื่น
รือบุคคลภายนอ ข้าดูงาน รือ ยี่ยมชม อบต. รือ รณี าร
ตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร าร ถลงขาว ารมอบ งิน รือ
ิ่งของบริจาคใ ้ อบต.
3. คาใช้จายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยวข้อง ับ ารรับรอง ชน งานพิธี
ปิดอาคารตางๆ พิธีทางศา นา รัฐพิธี
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ มท ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 ุมภาพันธ 2563
( านั ปลัด)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาชดใช้คา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาชดใช้คา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน
อัน ิดจา ผล งละ มิดของ นวยงาน รือ จ้า น้าที่
ตามที่ ฎ มาย า นด
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ความผิดทางละ มิดของ จ้า น้าที่
ละ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั ปลัด)
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช้ นามบิน ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รืออบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล
พนั งานจ้าง ละคณะผู้บริ าร มาชิ ภา อบต.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
คาลงทะ บียนฝึ อบรม

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
า รับ ารฝึ อบรมตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
คณะผู้บริ าร มาชิ ภา อบต. ละผู้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ฎ มาย า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
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โครง าร ิจ รรมอัน นื่องมาจา นโยบาย รงดวนของรัฐบาล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร ิจ รรมตางๆ
อัน นื่องมาจา นโยบาย รงดวนของรัฐบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 173
ลาดับที่ 12
( านั ปลัด)
โครง ารจัด าร ลือ ตั้ง ละ นับ นุน าร ลือ ตั้งในระดับตางๆ
จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น ( รณีครบวาระ ยุบ ภา รณี ทนตา นง
ที่วาง ละ รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม)
รือ าร ง ริม ละ นับ นุน าร ลือ ตั้งในระดับตางๆ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0818.2/ว 3675 ลงวันที่ 19 ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 173
ลาดับที่ 11
( านั ปลัด)
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โครง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงานคณะผู้บริ าร มาชิ ภา อบต. จานวน
พนั งาน อบต. ผู้นาท้องที่ ผู้นาชุมชน ละบุคลา รที่ ่ยี วข้อง ับ
ารพัฒนาท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน
ได้ คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คารถยนต คา ชาที่พั คาของที่ระลึ ละคา
ใช้จายอื่นๆ ที่ใช้ใน ารฝึ อบรมผู้บริ าร มาชิ ภา อบต.
พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ผู้นาท้องที่
ผู้นาชุมชน ตลอดจน ลุมพลังมวลชนตาง ๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 171 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)

300,000 บาท
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โครง าร ง ริม ารมี วนรวม พื่อ ารพัฒนาท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริม ารมี วนรวมของ
ประชาชน ชน โครง ารประชาคมตาบล พื่อ ารมี วนรวมของ
ารพัฒนาชุมชน, ารจัดประชุมประชาคมตาบล, ารจัดประชุม
ภา อบต. ัญจร ารจัดโครง ารนาย พบประชาชน
ละ ิจ ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัด
ทา ผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทา
ผน ละประ าน ผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอา ภอ ละตาบล
พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 173 ลาดับที่ 10
( านั ปลัด)

จานวน

30,000 บาท

95

น้า : 21/99

วันที่พิมพ : 2/9/2564 16:30:13

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

150,000 บาท

รวม

435,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คาซอมป ติยานพา นะที่มีวั ดุอะไ ลมีอายุ ารใช้งานป ติ
ระ วาง 4-6 ปี รือระยะทางใช้งานระ วาง 60,000 - 120,000
ิโล มตร ของยานพา นะที่จัดซื้อมาใ ม รือยานพา นะ ดิมที่
มี ารซอม ลาง ล้วมีอายุ ารใช้งานไม ิน 6 ปี รือใช้งานไม
ิน 120,000 ิโล มตร ล้ว ตระยะใดถึง อน
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
2. พื่อจาย ป็นคาซอม ลาง ยานพา นะใ มที่มี ารใช้งาน
ละยานพา นะ ดิมที่ ลังจา ารซอม ลาง ล้วมีอายุ ารใช้งาน
ครบ 6 ปี รือระยะทางใช้งานครบ 120,000 ิโล มตร
ล้ว ตระยะใดถึง อน
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
3. พื่อจาย ป็นคาซอมป ติคาซอม ลาง คาบารุงรั ษา
ละซอม ซมครุภัณฑ ทรัพย ิน รือ ิ่งปลู ร้าง อื่นๆ
ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน ระดาษ
ฟ้ม ปา า ดิน อ มึ ถาย อ าร มุดประวัติข้าราช าร
บบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือ ารจ้าง ้าอี้พลา ติ
น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน พวงมาลัย พวงมาลา
พานพุม รวยดอ ไม้ ละวั ดุอื่นที่จา ป็นต้องใช้ใน าร
ปฏิบัติงาน านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน
า รับใช้ภายในอาคารที่ทา าร ละ ถานที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต. ชน ฟิว ลอดไฟฟ้า ข็มขัด ายไฟ
โคมไฟฟ้า พร้อมขา ละ ้าน ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ปรง
ไม้ วาด บู ผงซั ฟอ ถ้วย จาน ละวั ดุอื่นที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุ อ ร้าง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้างตางๆ ชน ทอน้า
ทอตางๆ โถ ้วม อางล้างมือ ี ปรงทา ี ค้อน
ตะปู วาน ลื่อย ปูนซิ มนต ปูนขาว ทราย ละ
วั ดุ อ ร้างอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตางๆ ชน บต ตอรี่
ยางนอ ยางใน น้ามั บร น้า รด น้า ลั่น
ละวั ดุ ี่ยว ับยานพา นะ ละขน งอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
า รับรถยนตนั่ง วนบุคคล ละรถจั รยานยนต
(รายละ อียดตาม อ ารที่ นบท้าย)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ
โปร รม ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

438,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า านั งาน า รับที่ทา ารอบต.
ละอาคาร ถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
รวมทั้งคาไฟฟ้าอื่นที่ ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติงานของ อบต.
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

13,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท โทรศัพท คลื่อนที่
า รับที่ทา าร อบต ละอาคาร ถานที่อื่นๆ ของ อบต.
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( านั ปลัด)
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คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตรา ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( านั ปลัด)
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับระบบอิน ทอร น็ต (internet)
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต คาบริ าร ครือขาย คาธรรม นียม
รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( านั ปลัด)
งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

637,000 บาท

รวม

637,000 บาท

รวม

637,000 บาท

จานวน

619,000 บาท

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
ประ มินความพึงพอใจตอ ารใ ้บริ ารขององค ารบริ าร วน
ตาบลปา ชอง
พื่อจาย ป็นคาที่ปรึ ษา วิจัย ประ มินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง บริ ารจัด ารระบบตางๆ
คาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อ ป็นผู้ดา นิน าร
ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ าร
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
น้าที่ 7 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( านั ปลัด)
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งินประจาตา นง

จานวน

18,000 บาท

รวม

4,559,700 บาท

รวม

3,193,100 บาท

รวม

3,193,100 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,525,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( องคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่นๆ ที่จายควบ ับ งิน ดือน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
ละ งิน พิ่มอื่นๆ
( องคลัง)
งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่มี
ิทธิได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน
ละ งินประจาตา นง
( องคลัง)
คาจ้างลู จ้างประจา

จานวน

284,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาจ้าง ละ งินปรับปรุงคาจ้างใ ้
ลู จ้างประจา จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
( องคลัง)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,203,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่มี
ิทธิได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน
ละ งินประจาตา นง
( านั ปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( องคลัง)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

96,500 บาท

รวม

1,295,000 บาท

รวม

375,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
อบต. ตาม ฎ มาย า นด ชน คาตอบ ทนบุคคล รือ
คณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารงานพั ดุภาครัฐ ละคาตอบ ทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้าง
ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561
( องคลัง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องคลัง)
คา ชาบ้าน

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่น ๆ
( องคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคา ชาซื้อ ละคา ชาบ้าน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องคลัง)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ของพนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน
วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องคลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000 บาท

รวม

770,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอื่น
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ คาจ้าง รงงาน
คาจ้างจัดทาของ บ าม ัมภาระ คาจ้างจัดทา อ าร
คาจ้างถาย อ าร คา ย็บ อ าร รือ ข้าป นัง ือ
รายจาย ี่ยว ับ ารจัดทา ื่อโฆษณา ประชา ัมพันธ
จ้าง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ รือ ื่อ ิ่งพิมพตางๆ รวมถึง าร
จ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2564
( องคลัง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช้ นามบิน ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รืออบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล
ลู จ้างประจา ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องคลัง)
คาลงทะ บียนฝึ อบรม

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
า รับ ารฝึ อบรมตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ละผู้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ฎ มาย า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องคลัง)
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จัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ละ ิ่ง จานวน
ปลู ร้าง พ.ศ. 2562
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทา รือปรับปรุง ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ผนที่ ดง นว ขตป ครอง อบต.ปา ชอง
รูป ดง ผนที่ดิจิตอล (รูป ปลงที่ดิน) รูป ดง ผนที่ดิจิตอล
บง ขตป ครอง ป็น บบราย ขต บบราย ขตยอย รูป ปลง
ที่ดินพร้อม มุดดิน นาข้อมูล ปลงที่ดิน ข้อมูล ขต ข้อมูล ขตยอย
ลงโปร รมนา ข้า ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
คัดลอ ข้อมูลที่ดิน ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องตามโครง ารฯ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 น้าที่ 22 ลาดับที่ 1
( องคลัง)

500,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

70,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คาซอมป ติยานพา นะที่มีวั ดุอะไ ลมีอายุ ารใช้งานป ติ
ระ วาง 4-6 ปี รือระยะทางใช้งานระ วาง 60,000 - 120,000
ิโล มตร ของยานพา นะที่จัดซื้อมาใ ม รือยานพา นะ ดิมที่
มี ารซอม ลาง ล้วมีอายุ ารใช้งานไม ิน 6 ปี รือใช้งานไม
ิน 120,000 ิโล มตร ล้ว ตระยะใดถึง อน
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
2. พื่อจาย ป็นคาซอม ลาง ยานพา นะใ มที่มี ารใช้งาน
ละยานพา นะ ดิมที่ ลังจา ารซอม ลาง ล้วมีอายุ ารใช้งาน
ครบ 6 ปี รือระยะทางใช้งานครบ 120,000 ิโล มตร
ล้ว ตระยะใดถึง อน
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
3. พื่อจาย ป็นคาซอมป ติคาซอม ลาง คาบารุงรั ษา
ละซอม ซมครุภัณฑ ทรัพย ิน รือ ิ่งปลู ร้าง อื่นๆ
ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( องคลัง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน ระดาษ ฟ้ม
ปา า ดิน อ มึ ถาย อ าร มุดบัญชี บบพิมพ ิ่งพิมพที่
ได้จา ารซื้อ รือ ารจ้าง ละวั ดุอื่นที่จา ป็นต้องใช้ใน าร
ปฏิบัติงาน านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องคลัง)
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตางๆ ชน บต ตอรี่
ยางนอ ยางใน น้ามั บร น้า รด น้า ลั่น
ละวั ดุ ี่ยว ับยานพา นะ ละขน งอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องคลัง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

60,000 บาท

1. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
า รับรถยนตนั่งธรรมดา ละรถจั รยานยนต
(รายละ อียดตาม อ ารที่ นบท้าย)
2. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
ที่ใช้ใน ารปฏิบัติภาร ิจของ อบต.
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( องคลัง)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ
โปร รม ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องคลัง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

71,600 บาท

รวม

71,600 บาท

จานวน

5,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ขนาด 62x73x114 ซนติ มตร
จานวน 1 ตัว
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งราคาตามท้องตลาด
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 39 ลาดับที่ 12
( องคลัง)
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ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคารวมคาติดตั้ง) บบติดผนัง

จานวน

22,600 บาท

จานวน

44,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคารวม
คาติดตั้ง) บบติดผนัง จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมต่า วา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็น ขนาด
ไม ิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร5
4) ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
งความ ย็น ละ นวยระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
5) มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่นๆ (นอ จา ข้อ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาด้านราคา ล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคา
ประ ิทธิภาพ พลังงานตามฤดู าล (SEER) ูง วา
7) ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ (1) บบ ย วน ประ อบด้วย
อุป รณดังนี้ วิตช 1 ตัว ทอทอง ดงไป ลับ ุ้มฉนวนยาว 4
มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม ณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณ
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 40 ลาดับที่ 13
( องคลัง)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 1 * (จอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)
จานวน 2 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 น ลั
(6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา
3.0 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
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ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพ ขนาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาด
ไมน้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ
ังคม
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 39 ลาดับที่ 11
( องคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

รวม

296,800 บาท

รวม

237,000 บาท

รวม

237,000 บาท

จานวน

237,000 บาท

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( านั ปลัด)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( านั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ของพนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน
วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

47,800 บาท

รวม

47,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ตู้ ็บ อ าร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ 2 บาน ลื่อน
จานวน 2 ตู้
- ชนิดตู้ ล็ บาน ลื่อน ขนาดความ ว้างไมน้อย วา 120
ซนติ มตร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งราคาตามท้องตลาด
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 37 ลาดับที่ 4
( านั ปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One
า รับงาน านั งาน จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2 น
ลั (2 core) โดย มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 4 MB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาด
ไมน้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) บบ
10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 37 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)

จานวน

17,000 บาท
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ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED ี
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร
รือ LED ี จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4
ไมน้อย วา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา ละ ี) ได้
- มีความละ อียดใน าร น ูง ุด ไมน้อย วา
1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 37 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)

จานวน

15,000 บาท
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ครื่อง ารองไฟฟ้า

จานวน

5,800 บาท

รวม

1,353,500 บาท

รวม

1,011,500 บาท

รวม

1,011,500 บาท

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

943,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

68,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 37 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งินอื่น ๆ
( านั ปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ ี่ยว ับงานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
รือ ารรั ษาความ งบ รียบร้อยของประชาชน ารป้อง ัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนใน ารรวมปฏิบัติ น้าที่ชวย ลือ ละ
นับ นุน ารปฏิบัติงานของ จ้า น้าที่ตารวจ ละฝ่ายป ครอง
ใน ารอานวยความ ะดว ด้าน าร ดินทางใ ้ ประชาชนใน
ชวง ทศ าล รือ ารอานวยความ ะดว นั รียน นั ศึ ษา
ละประชาชนผู้ใช้ถนนตามความ มาะ ม ละงานอื่นที่
ี่ยวข้อง รณีผู้อานวย ารศูนย อปพร. มีคา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจของ อบต.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใ ้ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179
ลงวันที่ 29 ม ราคม 2564
( านั ปลัด)

รวม

324,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารดานชุมชนตาบลปา ชอง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจัดตั้งดานชุมชน
ตาบลปา ชอง ชวง ทศ าลวัน าคัญตางๆ ชน คาวั ดุอุป รณ
คาป้ายประชา ัมพันธ คาจ้าง มาบริ ารจัด ถานที่ คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม รือคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น พื่อ ป็นจุดใ ้บริ าร
ประชาชน ละอานวยความ ะดว ใน าร ดินทางชวงวัน ยุด
ารจัด ารจราจร ารออ ตรวจพื้นที่ชวง ลางคืน ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 26 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
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โครง ารฝึ อบบรม อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม รือ ารฝึ อบรมทบทวน
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) รวมถึง จ้า น้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ชน คา
ตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุป รณ คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละอื่นๆ ที่จา ป็น พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศูนยอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่ 12
( านั ปลัด)

จานวน

40,000 บาท
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โครง ารฝึ อบรม ผน ารดับ พลิง ละ ผนป้อง ัน ตรียมความ
พร้อมรับ าธารณภัย

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ผน ารดับ พลิง
ละ ผนป้อง ัน ตรียมความพร้อมรับ าธารณภัย ารป้อง ัน
อัคคีภัย ารอพยพ นีไฟ พิ่มความรู้ ละทั ษะ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) ถานศึ ษา ขตพื้นที่ตาบล
ปา ชอง รวมถึง จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ารป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย ผู้นาชุมชน ชน คาตอบ ทนวิทยา ร
คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ คาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร ละอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 158 ลาดับที่ 10
( านั ปลัด)
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศูนยปฏิบัติ ารความปลอดภัยทางถนน จานวน
อบต.ปา ชอง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารตาม ผนงาน โครง าร
ิจ รรม ของศูนยปฏิบัติ ารความปลอดภัยทางถนน ชน าร
รณรงค ประชา ัมพันธ ใ ้ความรู้ ี่ยว ับความปลอดภัยของ
ารใช้รถใช้ถนน ารประพฤติปฏิบัติตาม ฎ มายจราจร ป็นต้น
- ป็นไปตาม รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810/ว 3378 ลงวนที่ 22 ตุลาคม 2561
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 27 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด)

40,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

154,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่น า รับ
รถยนตบรรทุ น้าดับ พลิง บบอ น ประ งค จานวน 2 คัน
ครื่องตัด ตงพุมไม้ รวมถึงวั ดุอุป รณอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุ าร ษตร
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน ทอ ูบน้า าย งน้า
ัว ะโ ล ดูดน้า มีดตัดต้นไม้ ละวั ดุ าร ษตรอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุ ครื่อง ตง าย
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่อง ตง าย (ชุดฝึ อปพร., มว
ื้อคอ ลม, ข็มขัด, รอง ท้า ฯลฯ) ของอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) ศูนยอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนองค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาวั ดุ ครื่อง ตง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุ ครื่องดับ พลิง

20,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง
น้ายา คมี ติมถังดับ พลิง ละวั ดุดับ พลิงอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)

จานวน
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วั ดุอื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อุป รณ ที่ใช้ใน ิจ ารงานป้อง ัน
ละบรร ทา าธารณภัย ชน ระบอ ไฟฉาย ข้อตอ วม ร็ว
ายยาง ายดับ พลิง ชือ ชวยชีวิต วาลว รวยจราจร
ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ละจา ป็นใน ารปฏิบัติภาร ิจ
ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

รวม

18,000 บาท

รวม

18,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้า ครื่องยนต บนซิน บบทอ ูบน้าพญานาค
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า ครื่องยนต บนซิน
บบทอ ูบน้าพญานาค ขนาด 6.5 รงม้า ทอ ูบน้าพญานาค
ขนาด 5 นิ้ว ยาว 5 มตร จานวน 1 ครื่อง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งราคาตามท้องตลาด
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 38 ลาดับที่ 7
( านั ปลัด)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ครื่องตัด ตงพุมไม้

จานวน

11,000 บาท

รวม

1,849,500 บาท

รวม

1,393,600 บาท

รวม

1,393,600 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,165,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัด ตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1) ป็น ครื่องตัด ตงพุมไม้ชนิดใช้ ครื่องยนต บบมือถือ
2) ใช้ ครื่องยนต บนซิน 1 ูบ 2 จัง วะ
3) ความจุ ระบอ ูบขนาดไมน้อย วา 21 ซีซี
4) ครื่องยนตขนาดไมน้อย วา 0.8 รงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไมน้อย วา 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัด ามารถใช้ได้ 2 ด้าน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม ณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณ
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 38 ลาดับที่ 8
( านั ปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบล
ที่มี ิทธิได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย
งิน ดือน ละ งินประจาตา นง
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

168,100 บาท

รวม

447,000 บาท

รวม

67,000 บาท

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
คา ชาบ้าน

จานวน

42,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็น งินคา ชาซื้อ ละคา ชาบ้าน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอื่น
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ คาจ้าง รงงาน
คาจ้างจัดทาของ บ าม ัมภาระ คาจ้างจัดทา อ าร
คาจ้างถาย อ าร คา ย็บ อ าร รือ ข้าป นัง ือ
รายจาย ี่ยว ับ ารจัดทา ื่อโฆษณา ประชา ัมพันธ
จ้าง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ รือ ื่อ ิ่งพิมพตางๆ รวมถึง าร
จ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช้ นามบิน ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รืออบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล
พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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คาลงทะ บียนฝึ อบรม

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
า รับ ารฝึ อบรมตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ละผู้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ฎ มาย า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
โครง าร ง ริม ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน าคัญตางๆ
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมงานวัน าคัญตาง ๆ
า รับงานรัฐพิธี ารจัด ดงนิทรรศ าร ารประ วด ขงขัน
ิจ รรมตางๆ งานประ พณี ละงานวัน าคัญอื่นๆ ชน คาป้าย
คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจัด ตรียม ถานที่
คาวั ดุอุป รณ ละอื่นๆ ที่จา ป็น ที่ ี่ยว นื่องใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )
น้าที่ 138 ลาดับที่ 12
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมป ติคาซอม ลาง คาบารุงรั ษาซอม ซม
ครุภัณฑ ละทรัพย ิน รือ ิ่งปลู ร้าง อื่นๆ ชน อาคารศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในความรับผิดชอบ ขององค ารบริ าร
วนตาบลปา ชอง ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน ระดาษ
ฟ้ม ปา า ดิน อ บบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ
รือ ารจ้าง ละวั ดุอื่นที่จา ป็นต้องใช้ใน ารปฏิบัติงาน
ของ านั งาน ละ ารปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา ด็ ล็
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ปา ชอง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ
โปร รม ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,900 บาท

รวม

8,900 บาท

จานวน

8,900 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา ชนิด Network บบที่ 1
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา
ชนิด Network บบที่ 1 (28 น้า/นาที) ราคา 8,900 บาท
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28
น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 39 ลาดับที่ 10
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

9,120,800 บาท

รวม

2,396,000 บาท

รวม

2,396,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

934,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน
า รับข้าราช าร/พนั งานครู ตา นงครู/ครูผู้ ล ด็
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,330,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ของ อบต.
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

132,000 บาท

รวม

3,567,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่น ๆ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ของ อบต.
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
า รับข้าราช าร/พนั งานครู
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,437,000 บาท

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ละคาใช้จายอื่นๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา ของพนั งานครู
บุคลา รทาง ารศึ ษา ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
คาลงทะ บียนฝึ อบรม

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
า รับ ารฝึ อบรมตาง ๆ ของพนั งานครู
บุคลา รทาง ารศึ ษา ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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โครง ารวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง ารวัน ด็ งชาติ
ชน คาของขวัญ ของรางวัล คาจ้าง มาประ อบอา าร
คาจัด ถานที่ คา ชาอุป รณไฟฟ้า ครื่องขยาย ียง คา ชา ต้นท
คาจ้าง มาบริ าร ละคาใช้จายที่จา ป็นอื่นๆ พื่อใ ้ ด็ ของ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
ด็ นั รียน, ยาวชน,ผู้ป ครอง ละประชาชนในพื้นที่
ตาบลปา ชองได้รวมจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 136 ลาดับที่ 2
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

100,000 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็

391,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) คา นัง ือ รียน
คาอุป รณ าร รียน คา ครื่อง บบ คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
า รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในความผิดชอบ
ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน 391,000 บาท ตามราย ารดังนี้
1) คาจัด าร รียน าร อย (ราย ัว) อัตราคนละ 1,700 บาท
จานวน 164 คน ป็น งิน 278,800 บาท
2) คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
จานวน 100 คน ป็น งิน 20,000 บาท
3) คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
จานวน 100 คน ป็น งิน 20,000 บาท
4) คา ครื่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
จานวน 100 คน ป็น งิน 30,000 บาท
5) คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
จานวน 100 คน ป็น งิน 43,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 138
ลาดับที่ 14
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
โครง ารอา าร ลางวัน ด็ อนวัย รียน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ที่อยูในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล
ปา ชองตามโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 137 ลาดับที่ 4
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

896,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็น
1. คาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้ วาด
บู ผงซั ฟอ ถ้วย จาน ชาม ที่ถูพื้น น้าดื่ม ฯลฯ า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในความรับผิดชอบขององค าร
บริ าร วนตาบลปา ชอง จานวน 100,000 บาท
2. คาอา าร ริมนม า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 350,000 บาท
3. คาอา าร ริมนม า รับนั รียนใน ัง ัด านั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ใน ขตตาบลปา ชอง
จานวน 1,670,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

2,120,000 บาท

จานวน

2,120,000 บาท

รวม

3,157,800 บาท

รวม

3,157,800 บาท

จานวน

362,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้านพุ ค
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนบ้านพุ ค ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

131

น้า : 57/99

งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน นองตา
นิด

จานวน

33,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนบ้าน นองตา นิด ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 2
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน นองไผ จานวน

416,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนบ้าน นองไผ ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 3
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน ้วยยาง

จานวน

34,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนบ้าน ้วยยาง ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 4
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนวัด ขาปินทอง

จานวน

1,147,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนวัด ขาปินทอง ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 25 ลาดับที่ 5
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนวัดปา ชอง

จานวน

1,013,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนวัดปา ชอง ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 25 ลาดับที่ 6
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนวัด ูง นิน

จานวน

152,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับ ด็ นั รียนโรง รียนวัด ูง นิน ใน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามโครง าร
นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 25 ลาดับที่ 7
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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วันที่พิมพ : 2/9/2564 16:30:14

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง าร ภา ด็ ละ ยาวชนตาบลปา ชอง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ภา ด็ ละ ยาวชนตาบลปา ชอง
ป็นคาใช้จายใน ารบริ าร ารจัดโครง าร ละ ิจ รรมตางๆ
พื่อพัฒนา ง ริม ร้าง ระบวน าร รียนรู้ด้านตางๆ ารมี วน
รวมของ ด็ ละ ยาวชนตาบลปา ชองใน ารพัฒนาตน อง
ังคมชุมชน ละตาบล รือ ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชนอื่นๆ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ง ริมพัฒนา ด็ ละ ยาชน งชาติ
พ.ศ.2550 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 ิง าคม 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษาศา นา ละวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นตอบ ทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น ที่ผาน ารอบรม
ลั ูตรที่ ี่ยว ับ ารดู ลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พื่อชวย ลือ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใน ารดู ลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ
คาใช้จาย พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0819.2/ ว 2318 ลงวันที่ 21 มษายน 2564
( านั ปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

822,500 บาท

รวม

380,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารฉีดพน มอ ควัน พื่อควบคุม ละป้อง ันไข้ ลือดออ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ใน ารออ นวย
บริ ารฉีดพน มอ ควัน ประชา ัมพันธ ารควบคุม ละป้อง ัน
ไข้ ลือดออ ในพื้นที่ตาบลปา ชอง 16 มูบ้าน ชน คาจัดทา
ป้าย อ ารประชา ัมพันธ คาน้ายาพน มอ ควัน คาน้ามัน
ครื่องพน มอ ควัน ละอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 28 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
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โครง ารป้อง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

จานวน

150,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารป้อง ัน ละควบคุม
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย.ดร.
ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ
อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- า รับ าร ารวจประชา ร ุนัข มว ละขึ้นทะ บียน ัตว
- า รับจัดซื้อวัคซีน ยาคุม า นิด วั ดุอุป รณทาง าร พทย
ละอุป รณตางๆ รวมถึงคาใช้จายอื่น ที่ ี่ยว นื่อง า รับขับ
คลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้าฯ
ป็นไปตามระ บียบ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารจัด
วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0819.3/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152 ลาดับที่ 7
( านั ปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่น า รับ
ครื่องพน มอ ควัน รวมถึงวั ดุอุป รณอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร คมีพน มอ ควัน ทรายอะ บท
ละวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทยอื่นที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

60,000 บาท

รวม

14,500 บาท

รวม

14,500 บาท

จานวน

14,500 บาท

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ตู้ ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่ า นด ป็นความจุภายในขั้นต่า
2) ป็นรุนที่ได้รับฉลา ประ ิทธิภาพ บอร 5 ของ ารไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต งประ ทศไทย
3) ารจัดซื้อตู้ ย็นขนาดอื่นใ ้พิจารณาถึง ารประ ยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วย นอ นือจา ารพิจารณาด้านราคา
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งตาม ณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณ
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 39 ลาดับที่ 9
( านั ปลัด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

428,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

428,000 บาท

อุด นุน นวยบริ าร าธารณ ุข รพ. ต.บ้าน ขาปินทอง

จานวน

36,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ร้าง ริมคุณภาพชีวิต
ผู้ ูงอายุ ของโรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตาบลบ้าน ขาปินทอง
ชน คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ละคาใช้จายอื่นๆ
ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 151 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
อุด นุน นวยบริ าร าธารณ ุข รพ. ต.บ้าน ขาผึ้ง

จานวน

36,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ร้าง ริมคุณภาพชีวิต
ผู้ ูงอายุ ของโรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตาบลตาบลบ้าน ขาผึ้ง
ชน คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ละคาใช้จายอื่นๆ
ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 151 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
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อุด นุน นวยบริ าร าธารณ ุข รพ. ต.ปา ชอง

จานวน

36,000 บาท

งินอุด นุน า รับดา นินงานตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน จานวน
าธารณ ุข

320,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ร้าง ริมคุณภาพชีวิต
ผู้ ูงอายุ ของโรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตาบลปา ชอง
ชน คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ละคาใช้จายอื่นๆ
ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 151 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
งินอุด นุนองค รประชาชน

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1 -16
พื่อดา นินงานตามโครง ารพระราชาดาริด้าน าธารณ ุข
มูบ้านละ 20,000 บาท ชน โครง ารรณรงคป้อง ัน ละ
ควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน มูที่ 1 - 16 รือโครง าร
ง ริมโภชนา าร ละ ุขภาพอนามัย ม ละ ด็ ของ
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี มูที่ 1 - 16
รือโครง ารรณรงค ละ ้ไขปัญ ายา พติด TO BE
NUMBER ONE มูที่ 1 - 16 ละ รือโครง ารตามพระราช
ดาริด้าน าธารณ ุขอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 153 ลาดับที่ 11
( านั ปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

388,000 บาท

รวม

388,000 บาท

รวม

388,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

222,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( านั ปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

144,500 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

21,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่น ๆ
( านั ปลัด)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

โครง าร ง คราะ ละพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ ตรี คนชรา ละผู้ จานวน
ด้อยโอ า

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ง คราะ ชวย ลือประชาชน
ผู้ด้อยโอ า , ผู้ยา ไร้, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ไร้ที่พึ่ง ละผู้มีปัญ า
ทาง ังคม รือไมอาจ ามารถชวย ลือตน องได้ใน ารดารงชีพ
โดยอาจใ ้ ป็น ิ่งของ รือจาย ป็น งิน รือ ารจัดบริ าร
าธารณะ ชน ารชวย ลือด้าน าธารณภัย รือภัยพิบัติ
ฉุ ฉิน ด้าน าร ง ริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน ารป้อง ัน
ละระงับโรคติดตอ ละ าร ง คราะ ชวย ลืออื่นตามอานาจ
น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 3050
ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2543 รื่อง ลั ณฑวาด้วย าร
ตั้งงบประมาณ พื่อ ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ของ อบจ./ ทศบาล ละ อบต. พ.ศ. 2543)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 129 ลาดับที่ 4
( านั ปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,686,000 บาท

รวม

2,129,000 บาท

รวม

2,129,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,734,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่นๆ ที่จายควบ ับ งิน ดือน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
ละ งิน พิ่มอื่นๆ
( องชาง)
งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่มี
ิทธิได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน
ละ งินประจาตา นง
( องชาง)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

255,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

32,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่นๆ
( องชาง)
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งบดาเนินงาน

รวม

557,000 บาท

รวม

87,000 บาท

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องชาง)
คา ชาบ้าน

จานวน

72,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็น งินคา ชาซื้อ ละคา ชาบ้าน
ใ ้ พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ของพนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องชาง)
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ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอื่น
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ คาจ้าง รงงาน
คาจ้างจัดทาของ บ าม ัมภาระ คาจ้างจัดทา อ าร
คาถาย อ าร คา ย็บ อ าร รือ ข้าป นัง ือ
รายจาย ี่ยว ับ ารจัดทา ื่อโฆษณา ประชา ัมพันธ
จ้าง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ รือ ื่อ ิ่งพิมพตางๆ คาจ้างออ บบ
คารับรอง บบ ้ไข บบ ซ็นตรับรอง บบงาน อ ร้าง
รวมถึง ารจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช้ นามบิน ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รืออบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล
ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องชาง)
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คาลงทะ บียนฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบ ฎ มาย า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( องชาง)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
1. คาซอมป ติยานพา นะที่มีวั ดุอะไ ลมีอายุ ารใช้งานป ติ
ระ วาง 4-6 ปี รือระยะทางใช้งานระ วาง 60,000 - 120,000
ิโล มตร รือยานพา นะที่จัดซื้อมาใ ม รือยานพา นะที่มี
ารซอม ลาง ล้วมีอายุ ารใช้งานไม ิน 6 รือใช้งานไม ิน
120,000 ิโล มตร ล้ว ตระยะใดถึง อน
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
2. พื่อจาย ป็นคาซอม ลาง ยานพา นะใ ม ละยานพา นะ
ดิมที่ ลัง ารซอม ลาง ล้ว มีอายุ ารใช้งานครบ 6 ปี รือระยะ
ทางใช้งานครบครบ 120,000 ิโล มตร ล้ว ตระยะใดถึง อน
(รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)
3. พื่อจาย ป็นคาซอมป ติคาซอม ลาง คาบารุงรั ษา
ละซอม ซมครุภัณฑ ทรัพย ิน รือ ิ่งปลู ร้าง อื่นๆ
ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( องชาง)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

70,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน ระดาษ ฟ้ม
ปา า ดิน อ มึ ถาย อ าร ละวั ดุอื่นที่จา ป็นต้องใช้ใน
ารปฏิบัติงาน านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตางๆ ชน บต ตอรี่
ยางนอ ยางใน น้ามั บร น้า รด น้า ลั่น
ละวั ดุ ี่ยว ับยานพา นะ ละขน งอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

60,000 บาท

1. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
า รับรถยนตบรรทุ
(รายละ อียดตาม อ ารที่ นบท้าย)
2. พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่น อื่นๆ
ที่ใช้ใน ารปฏิบัติภาร ิจของ อบต.
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( องชาง)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ
โปร รม ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
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งานไฟฟ้าและประปา

รวม

650,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

650,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

650,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า อง วาง ระยะจุด น้าบ้านนายธนวัฒน
ดวงชื่น บ้านนายวินัย โฉมน ย ทาง ข้าบ้านนายนวล รั ษ ซ
ละนายโยธิน ทองออน มูที่ 5
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนไฟฟ้า วนภูมิภาคอา ภอจอมบึง
ดา นิน ารติดตั้งไฟฟ้า อง วาง ระยะจุด น้าบ้านนายธนวัฒน
ดวงชื่น บ้านนายวินัย โฉมน ย ทาง ข้าบ้านนายนวล รั ษ ซ
ละนายโยธิน ทองออน มูที่ 5
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 44 ลาดับ
ที่ 60
( องชาง)
โครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางถนน าย ลั ี่ ย ม.12 - ม. 5
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนไฟฟ้า วนภูมิภาคอา ภอจอมบึง
ดา นิน ารติดตั้งไฟฟ้า อง วาง ถนน าย ลั ี่ ย
มูที่ 12 - มูที่ 5
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 45 ลาดับ
ที่ 66
( องชาง)
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งินอุด นุนไฟฟ้า วนภูมิภาคอา ภอจอมบึง
- พื่อจาย ป็นคาติดตั้งไฟฟ้า คาปั าพาด ายภายนอ
ถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคา
ติดตั้ง ม้อ ปลง ครื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์
ของ ารไฟฟ้า
- คาจ้าง มา ดิน าย ละติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม
คาธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รือซอม ซม
ระบบไฟฟ้า ละอุป รณตางๆ รือ ิจ ารอื่นๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบ ขององค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 ิง าคม 2563
( องชาง)

จานวน

50,000 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ารขยะมูลฝอยโดยชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบริ ารจัด ารขยะในชุมชน
ารฝึ อบรม ารรณรงคประชา ัมพันธ ารจัดทาป้าย
รณรงคใ ้ความรู้ ป้าย ้ามทิ้งขยะ ร้างชุมชนต้น บบด้าน
ารบริ ารจัด ารขยะ ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.รั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ
รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563
- ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 169 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด)
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น้า : 76/99

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

22,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

22,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

22,000 บาท

โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน ถานที่ ลาง า รับศูนย จานวน
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ละ ารพัฒนาศั ยภาพ
ารบริ ารจัด ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น อา ภอจอมบึง
จัง วัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

พื่อ ป็น งินอุด นุนตามโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน
ถานที่ ลาง า รับศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชน ละ ารพัฒนาศั ยภาพ ารบริ ารจัด ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น อา ภอจอมบึง จัง วัดราชบุรี
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 ิง าคม 2562
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2564 น้าที่ 30 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

580,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ัน ละ ้ไข
ปัญ ายา พติด ในพื้นที่ตาบลปา ชอง ชน ิจ รรม
คาใช้จาย า รับ ง ริมบาบัดฟนฟูผู้ พ/ผู้ติดยา พติด
ละ าร ง ริมอาชีพใ ้ ผู้ผาน ารบาบัด รือ ิจ รรม
รณรงคป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด รือ ิจ รรม
ารอบรมใ ้ความรู้ ับ ด็ ยาวชน ประชาชนตาบลปา ชอง
รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
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น้า : 78/99

โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจาองค าร
บริ าร วนตาบลปา ชอง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ าร
จิตอา าภัยพิบัติประจาองค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
ใ ้มีความพร้อมปฏิบัติภาร ิจ ป็นผู้ชวย จ้าพนั งานใน าร
ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยในระดับพื้นที่ ละปฏิบัติ
ภาร ิจตามที่ได้รับมอบ มาย ชน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม
คาตอบ ทนวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ ารฝึ อบรม ละคา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ารฝึ อบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7367
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที ุด
ที่ มท 0229/ว 6775 ลงวันที่ 7 พฤศจิ ายน 2562
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)

จานวน

100,000 บาท
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โครง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน พื่อพัฒนาศั ยภาพ ร้างความรู้
ความ ข้าใจตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน
ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง (ศา ตรพระราชา)
พื่อ ร้างความรู้ความ ข้าใจ ี่ยว ับ ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง ษตรทฤษฎีใ ม ใ ้ ลุมภาคประชาชน
ภาองค รชุมชน ามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 124 ลาดับที่ 4
( านั ปลัด)
โครง าร นับ นุน ง ริม ฝึ อบรมอาชีพ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง าร ิจ รรม ง ริม
ละ นับ นุน พิ่มศั ยภาพของผู้นาชุมชน ลุมอาชีพตางๆ
ในตาบลปา ชอง ชน ารจัดตั้ง ลุมอาชีพ, ารฝึ อบรม
ศึ ษาดูงาน ละ ิจ รรมอื่นๆ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วันที่พิมพ : 2/9/2564 16:30:14

งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง าร ง ริม พิ่มศั ยภาพ ารดา นินงานศูนยบริ ารคนพิ าร
ตาบลปา ชอง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ิจ รรม ด้าน าร
ง ริม ร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต ารดู ล ุขภาพ ารใ ้ความรู้
ารฝึ อบรมอาชีพ รือ ิจ รรมอื่น ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิ าร รวมถึง ารความ ข้ม ข็งของศูนยบริ าร
คนพิ ารตาบลปา ชอง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ง ริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ าร
งชาติ พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
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อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน ตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
ประชาคม ข้ม ข็ง

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ิจ รรม ารจัด วทีประชาคม
ารรั ษาความ งบ รียบร้อยของชุมชนใน ขตตาบลปา ชอง
ารป้อง ันปัญ าอาชญา รรม าร ง ริม ละ นับ นุน าร
ป้อง ัน ละรั ษาความปลอดภัยในชีวิต ละทรัพย ิน ง ริม
าร ้ไขปัญ ายา พติด ละรายจายอื่นๆ ี่ยว ับ ารดา นิน
ิจ รรมตางๆ ของ มูบ้าน
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด)
อุด นุน ภาองค รชุมชนตาบลปา ชอง
จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร พื่อ ริม ร้างศั ยภาพความ
ข้ม ข็งของ ภาองค รชุมชน าร มืองภาคพล มือง รือ าร
ประชาคม มูบ้าน ตลอดจนอา าพัฒนาชุมชน ใน ารดา นิน
ิจ รรมของ ภาองค รชุมชนตาบลปา ชอง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาองค รชุมชน พ.ศ.2551
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 178 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม

420,000 บาท

รวม

420,000 บาท

รวม

420,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

รวม

560,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

530,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาปี
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ขงขัน ีฬา ด็ ล็
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบริ ารจัด าร ขงขัน ีฬา
ด็ ล็ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง ได้ คาจัด ตรียม นาม
น้าดื่ม คาวั ดุอุป รณ ีฬา รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 20 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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โครง าร ขงขัน ีฬาฟุตซอล

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบริ ารจัด าร ขงขัน ีฬา
ฟุตซอล ชน คา ชา ต้นท คา ชา ครื่อง ียง อุป รณไฟฟ้า
คาจัด ตรียม นาม ถ้วยรางวัล งินรางวัล น้าดื่ม
คาตอบ ทน รรม าร ละคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 144 ลาดับที่ 16
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬา ประจาปี อบต.ปา ชองคัพ
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบริ ารจัด าร ขงขัน ีฬา
ประจาปี อบต.ปา ชอง อาทิ ชน าร ขงขัน ีฬาฟุตบอล
ีฬาวอล ลยบอล ละ ีฬาประ ภทอื่นๆ ฯลฯ
พื่อจาย ป็นคา ชา ต้นท คา ชา ครื่อง ียง อุป รณไฟฟ้า
คาจัด ตรียม นาม ถ้วยรางวัล งินรางวัล น้าดื่ม
คาตอบ ทน รรม าร ละคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไข ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2564 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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โครง าร ง ริม นับ นุนผู้บริ าร มาชิ ภาฯ ผู้นาชุมชน
พนั งาน วนตาบล ละประชาชน ข้ารวม ิจ รรม ง ริม ุขภาพ
ละ ีฬา ัมพันธของ นวยงานตางๆ
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ง ริม นับ นุนจัด งนั ีฬา
คณะผู้บริ าร พนั งาน อบต.ปา ชอง ผู้นาชุมชน
มาชิ ภาอบต. ด็ นั รียน ละประชาชน
ในตาบลปา ชอง ข้ารวม ขงขัน ีฬาประ ภทตางๆ
ตามโครง าร ง ริม นับ นุนผู้บริ าร มาชิ ภาฯ
ผู้นาชุมชน พนั งาน วนตาบล ละประชาชน
ข้ารวม ิจ รรม ง ริม ุขภาพ ละ ีฬา ัมพันธ
ของ นวยงานตางๆ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 11
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

30,000 บาท
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โครง าร ง ริม ุขภาพประชาชนอา ภอจอมบึง พื่อ ทิดพระ ียรติ จานวน
พระบาท ม ด็จ พระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ
พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว นื่องในวโร า คล้ายวันพระราช มภพ 28
ร ฏาคม

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ข้ารวม ิจ รรมโครง าร ง ริม
ุขภาพประชาชนอา ภอจอมบึง พื่อ ทิดพระ ียรติพระบาท
ม ด็จพระปร มนทร รามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ
พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว นื่องในวันคล้ายวันพระราช มภพ
28 ร ฎาคม ประจาปี 2565 ชน คาชุด ีฬา คาพา นะ
คาอา าร ละ ครื่องดื่ม า รับนั ีฬา คาตอบ ทน
ผู้ควบคุม รือผู้ฝึ อน ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 7
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อุป รณ ีฬาใ ้ ับ มูบ้าน
ทั้ง 16 มูบ้าน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( อง ารศึ ษาศา นา ละวัฒนธรรม)

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง าร ง ริม ิจ รรม าร ขงขัน ีฬา ลุมโรง รียนในตาบล
ปา ชอง ละ ีฬาอา ภอจอมบึง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ลุมโรง รียนในพื้นที่
ตาบลปา ชองตามโครง าร ง ริม ิจ รรม าร ขงขัน
ีฬา ลุมโรง รียนในตาบลปา ชอง ละ ีฬาอา ภอจอมบึง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 150 ลาดับที่ 41
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

360,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

360,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานรัฐพิธีตางๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในงาน ี่ยว ับรัฐพิธีตางๆ
ชน คาป้าย คาอา าร อา าร ละ ครื่องดื่ม า รับ ารรับรอง
คาจัด ตรียม ถานที่ คาวั ดุป รณจัด ิจ รรม ละคาใช้จายอื่นๆ
ที่จา ป็น ละ ี่ยว นื่อง ับ ารจัด ิจ รรมตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ข้ารวม าร ขงขัน พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 141 ลาดับ
ที่ 5
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
โครง ารจัดงาน ั าระพระบรมราชานุ าวรีย รัช าลที่ 5 ืบ าน จานวน
ประ พณีของดีจอมบึง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ข้ารวมโครง ารงาน
ั าระพระบรมราชานุ าวรีย รัช าล ที่ 5 ืบ านประ พณี
ของดีของอา ภอจอมบึง ประจาปี 2565 ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ข้ารวม าร ขงขัน พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 8 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

50,000 บาท
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โครง ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานโครง ารคุณธรรม จริยธรรม
า รับบุคลา รของ อบต. ด็ ยาวชน ละประชาชนตาบล
ปา ชอง ชน คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม
คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 6
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
โครง ารวันคล้ายวันพระราช มภพของพระบาท ม ด็จพระบรมชน จานวน
าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร (วันพอ ง
ชาติ)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานโครง ารวันคล้ายวันพระราช
มภพของพระบาท ม ด็จพระพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิ
พลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม (วันพอ
งชาติ) ชน คา ชาอุป รณไฟฟ้า คาจ้างต ตง ถานที่ ครื่อง
ขยาย ียง คา ชา วที คา ชา ต็นท คาจ้าง มาบริ าร คาจ้าง
ทาโล คาพิมพวุฒิบัตร คา งิน นับ นุนชุด าร ดง คา งินรางวัล
รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน ละรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

20,000 บาท

20,000 บาท
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โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทร รา จานวน
มาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว รัช าลที่
10
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานโครง ารวัน ฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทร
รามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว
รัช าลที่ 10 ชน คา ชาอุป รณไฟฟ้า คาจ้างต ตง ถานที่
ครื่องขยาย ียง คา ชา วที คา ชา ต็นท คาจ้าง มาบริ าร
คาจ้างทาโล คาพิมพวุฒิบัตร คา งิน นับ นุนชุด าร ดง
คา งินรางวัล รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน ละรายจายอื่นๆ
ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 3
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

50,000 บาท
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โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จ พระบรมราชชนนี พันปี
ลวง (วัน ม งชาติ)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานโครง ารวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ พระบรมราชชนนี พันปี ลวง
12 ิง าคม (วัน ม งชาติ) ชน คา ชาอุป รณไฟฟ้า
คาจ้างต ตง ถานที่ ครื่องขยาย ียง คา ชา วที คา ชา ต็นท
คาจ้าง มาบริ าร คาจ้างทาโล คาพิมพวุฒิบัตร คา งิน นับ นุน
ชุด าร ดง คา งินรางวัล รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน
ละรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 2
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

20,000 บาท
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โครง ารอนุรั ษ ศิลปวัฒนธรรม ประ พณี ละภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน

170,000 บาท

รวม

3,724,100 บาท

รวม

1,023,100 บาท

รวม

1,023,100 บาท

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

910,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ละปรับปรุงคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

113,100 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมงานโครง ารอนุรั ษ
ืบ านประ พณีวัน ง รานต ละวันผู้ ูงอายุ ละโครง าร
ิจ รรมอื่นอัน ี่ยว นื่อง ับศิลปวัฒนธรรม ประ พณี ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชน คาจ้างต ตง ถานที่ คา ชาอุป รณ
ไฟฟ้า ครื่องขยาย ียง คา ชา วที คา ชา ต็นท คาจ้าง มา
บริ าร คาจ้างทาโล คาพิมพวุฒิบัตร คา งิน นับ นุน ชุด าร
ดง งินรางวัล รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน ละรายจาย
อื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 14
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จายควบ ับ งินคาตอบ ทน
ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่นๆ
( องชาง)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,050,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ คาจ้าง มาบริ ารบุคคล
ภายนอ คาจ้าง รงงาน คาจ้างจัดทาของ บ าม ัมภาระ
คาจ้างจัดทา อ าร คาถาย อ าร คา ย็บ อ าร รือ ข้าป
นัง ือ รายจาย ี่ยว ับ ารจัดทา ื่อโฆษณา ประชา ัมพันธ
จ้าง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ รือ ื่อ ิ่งพิมพตางๆ คาจ้างออ บบ
คารับรอง บบ ้ไข บบ รวมถึง ารจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
ที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( องชาง)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

500,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอื่น

1. พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ละซอม ซมครุภัณฑ ทรัพย ิน
รือ ิ่งปลู ร้างตางๆ ชน ไฟฟ้า าธารณะ ียงตาม าย
อ ระจายขาว ฯลฯ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
2. พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาถนน ายทางตางๆ
ในพื้นที่ตาบลปา ชอง ชน ถนนลู รัง ถนนลาดยาง ถนน ค ล.
3. พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาครุภัณฑ ละทรัพย ิน
รือ ิ่ง อ ร้างอื่นๆ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
อบต.ปา ชอง ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 101
ลาดับที่ 156, 157,158
( องชาง)
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ค่าวัสดุ

รวม

450,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน า รับใช้
ภายในอาคารที่ทา าร ละ ถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.รวมถึงไฟฟ้า าธารณะ ชน ฟิว ลอดไฟฟ้า ข็มขัด
ายไฟ โคมไฟฟ้า พร้อมขา ละ ้าน ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

200,000 บาท

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

1. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ ที่ใช้ใน าร อ ร้างตางๆ
ชน ค้อน ตะปู ี ปรงทา ี ปูนซี มนต ิน ทราย ล็ ้น
ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ป็น
2. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อยาง อ ฟัลทติ คอน รีต พื่อใช้ใน าร
บารุงรั ษา ละซอม ซมถนนที่ชารุดภายในตาบลปา ชอง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่น
า รับรถยนตบรรทุ รถยนตบรรทุ ครนไฮดรอลิ (รถ ระ ช้า)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( องชาง)

จานวน

50,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,651,000 บาท

รวม

1,651,000 บาท

จานวน

595,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ทาง ย ถึงบ้านนาง
อุษา บัวงาม มูที่ 6 ตาบลปา ชอง อา ภอจอมบึง จัง วัดราชบุรี

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ทาง ย ถึง
บ้านนางอุษา บัวงาม มูที่ 6 ตาบลปา ชอง อา ภอจอมบึง
จัง วัดราชบุรี ผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ระยะทาง 214.00
มตร คอน รีต นา 0.15 มตร พื้นที่จราจรไมน้อย วา
1,070.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง า นด ละจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 น้าที่ 7 ลาดับที่ 6
( องชาง)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้าน นองอี า มูที่ 3 จานวน
ตาบลปา ชอง อา ภอจอมบึง จัง วัดราชบุรี
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
ายบ้าน นองอี า มูที่ 3 ตาบลปา ชอง อา ภอจอมบึง
จัง วัดราชบุรี ผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง
135.00 มตร คอน รีต นา 0.15 มตร พื้นที่ ทคอน รีต
ไมน้อย วา 405.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง า นด ละจัดทาป้ายประชา
ัมพันธโครง าร
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 น้าที่ 6 ลาดับที่ 2
( องชาง)

230,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต าย น้าวัด ขา จานวน
บุญชวยถึงอนามัยบ้าน ขาผึ้ง มูที่ 7 ตาบลปา ชอง
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต
าย น้าวัด ขาบุญชวยถึงอนามัยบ้าน ขาผึ้ง มูที่ 7
ตาบลปา ชอง ผิวจราจร ว้าง 6.00 มตร
ระยะทาง 160.00 มตร ผิวจราจร นา 0.05 มตร
พื้นที่จราจรไมน้อย วา 690.00 ตาราง มตร
พร้อมไ ลทางข้างละ 0.50 มตร รายละ อียดตาม บบ
องค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง า นด ละจัดทาป้ายประชา
ัมพันธโครง าร
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 63
( องชาง)
โครง ารปรับปรุงภูมิทัศนโดย ทพื้นคอน รีต ริม ล็ ภายในพื้นที่ จานวน
านั งานองค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง มูที่ 4 ตาบลปา ชอง

473,000 บาท

302,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนโดย ทพื้นคอน รีต ริม ล็
ภายในพื้นที่ านั งานองค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง
ขนาดพื้นที่ ทคอน รีต ริม ล็ จานวน 457 ตาราง มตร
ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบลปา ชอง า นด
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไข ครั้งที่ 3
พ.ศ.2564 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
( องชาง)
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K)
งินชด ชยคางาน ิ่ง อ ร้างตาม บบ ัญญาปรับราคาได้ (คา K)
พื่อจาย ป็น งินชด ชยคางาน ิ่ง อ ร้างตาม บบ ัญญา
ปรับราคาได้ (คา K)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค
( วจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
( องชาง)

จานวน

51,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

11,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

11,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

11,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่น
า รับ ครื่องตัด ญ้า ละอื่นๆ ที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ภาร ิจของ อบต.
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
วั ดุ าร ษตร
จานวน

6,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าร คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรูพืช ละ ัตว
ปุย พันธุพืช จอบพรวน ปริง อร ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( านั ปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คารังวัดที่ดิน
พื่อจาย ป็นคารังวัดที่ดินซึ่ง ป็นที่ าธารณประโยชน ละ
ที่ดินที่ได้รับอุทิศ พื่อ ้ไขปัญ า ารบุ รุ ที่ าธารณะ
ารรั ษาความ งบ รียบร้อยของประชาชน าร อบ นว
ขต ขตที่ าธารณะใ ้ ิดความชัด จนใน ารดู ลรั ษา
คุ้มครอง ป้อง ันที่ดิน าธารณะใน ขตพื้นที่ตาบลปา ชอง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ลั ษณะป ครองท้องที่ พุทธศั ราช 2547
ละที่ ้ไข พิ่ม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารดู ลรั ษา ละ
คุ้มครองป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติของ ผนดิน
า รับพล รือนใช้รวม ัน พ.ศ. 2553
( านั ปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,994,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,970,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ ชน คาติดตั้งมิ ตอร
ประปา คาจ้าง มา ดินทอประปา ละติดตั้งอุป รณประปา
ารบารุงรั ษา รือซอม ซมระบบประปา ละอุป รณ
ารปรับปรุงระบบประปา ละคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้อง ับงาน ิจ ารประปาของ อบต.
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 119 ลาดับที่ 1
( องชาง)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

70,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอื่น

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ละซอม ซมป ติ ละคาซอม ลาง
ครุภัณฑ ทรัพย ิน รือ ิ่งปลู ร้างอื่นๆ ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. า นด ผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณประปาตางๆ ที่ใช้ า รับงาน
ิจ ารประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ชน
ข้อตอ ข้องอ ทอน้า ละอุป รณประปาอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( องชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับ ิจ ารประปา ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ
ระบบไฟฟ้า ิจ ารประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1672
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
( านั ปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

1,400,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

รวม

24,000 บาท

รวม

24,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบควบคุม ครื่อง ูบน้า
บบจมน้า ขนาด 1-5 รงม้า จานวน 3 ตู้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตาม ผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 54
( องชาง)
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสารองจาย

300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

5,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

13,800,000

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

13,000

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)

640,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ

223,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสารองจาย

300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

5,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

13,800,000

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

13,000

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)

640,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ

223,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

45,600

175

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 16:30:34

น้า : 3/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

2,800,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,100

คาจ้างลูกจ้างประจา

284,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

1,666,000

943,000

1,498,100

144,500

255,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,304,000

237,000

2,099,500

222,000

1,734,000

เงินประจาตาแ นง

264,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

168,500

คาเชาบ้าน

184,000

42,000

72,000

10,000

5,000

5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000

60,000
48,000

68,500

132,000

21,500

32,000
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แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,100

คาจ้างลูกจ้างประจา

284,600

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

420,000

5,416,600
10,016,500
384,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

216,000

คาเชาบ้าน
ค่าตอบแทน

910,000

เงินประจาตาแ นง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง
งบดาเนินงาน

รวม

2,800,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

113,100

535,600
298,000
20,000
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น้า : 5/32

แผนงาน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

650,000

20,000

60,000

12,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
คาบารุงรักษาและซอมแซม

220,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

30,000

10,000

100,000

70,000

100,000

150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจัดทาประกันภัยรถ
ราชการ

100,000

คาจัดทาเอกสาร

30,000

คาจ้างทาสื่อโฆษณาเผย
แพรและประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างเ มาบริการอื่น

200,000
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น้า : 6/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ค่าตอบแทน

790,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
คาบารุงรักษาและซอมแซม

112,000

500,000

70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

งบดาเนินงาน

รวม

960,000
20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจัดทาประกันภัยรถ
ราชการ

100,000

คาจัดทาเอกสาร

30,000

คาจ้างทาสื่อโฆษณาเผย
แพรและประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างเ มาบริการอื่น

100,000

200,000

750,000
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น้า : 7/32

แผนงาน

108,000

คาชดใช้คาเสีย าย
รือคาสินไ มทดแทน

20,000

คาเชาที่ดิน

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ
คาธรรมเนียมตางๆ
ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาจ้างเ มายาม
รักษาการณ์ ที่ทาการ
อบต.ปากชอง

คาใช้จายในการดาเนิน
คดีตามคาพิพากษา

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000
100,000

40,000

20,000

60,000

30,000

10,000

คารังวัดที่ดิน
คาลงทะเบียนฝึกอบรม

160,000

โครงการกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากนโยบายเรง
ดวนของรัฐบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กเล็ก
โครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอล
โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา ประจาปี อบต
.ปากชองคัพ

180

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 16:30:34

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

108,000

คาชดใช้คาเสีย าย
รือคาสินไ มทดแทน

20,000

คาเชาที่ดิน

10,000
5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000

คาธรรมเนียมตางๆ
ค่าใช้สอย

รวม

คาจ้างเ มายาม
รักษาการณ์ ที่ทาการ
อบต.ปากชอง

คาใช้จายในการดาเนิน
คดีตามคาพิพากษา

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

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 ประจาปี อบต
.ปากชองคัพ

150,000

150,000
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น้า : 9/32

แผนงาน
โครงการจัดการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการเลือก
ตั้งในระดับตางๆ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

400,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ
โครงการจัดงานสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฉีดพน มอก
ควันเพื่อควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก
โครงการดานชุมชน
ตาบลปากชอง

20,000

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฝึกอบบรม
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

150,000

40,000
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น้า : 10/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการจัดการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการเลือก
ตั้งในระดับตางๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

400,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ

30,000

30,000

โครงการจัดงานสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

50,000

50,000

โครงการฉีดพน มอก
ควันเพื่อควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก

20,000

โครงการดานชุมชน
ตาบลปากชอง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

150,000

โครงการฝึกอบบรม
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

40,000
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แผนงาน
โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานคณะผู้
บริ าร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงาน อบต. ผู้นา
ท้องที่ ผู้นาชุมชน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

300,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล
ปากชอง
โครงการฝึกอบรมแผน
การดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

40,000

200,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานคณะผู้
บริ าร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงาน อบต. ผู้นา
ท้องที่ ผู้นาชุมชน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น

300,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล
ปากชอง

100,000

โครงการฝึกอบรมแผน
การดับเพลิงและแผน
ป้องกันเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

20,000

20,000
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น้า : 13/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อบต.ปากชอง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

50,000

20,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
ม าภูมิพลอดุลยเดช
ม าราช บรมนาถบพิตร
(วันพอแ งชาติ)
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทร รามา
ธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 10
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระ
บรมราชชนนี พันปี
ลวง (วันแมแ งชาติ)
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน อบต
.ปากชอง

20,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร ม าภูมิ
พลอดุลยเดชม าราช
บรมนาถบพิตร (วันพอ
แ งชาติ)

20,000

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทร รามา
ธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 10

50,000

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระ
บรมราชชนนี พันปี
ลวง (วันแมแ งชาติ)

20,000

20,000
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น้า : 15/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการวันเด็กแ งชาติ

100,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญตางๆ
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครงการสงเคราะ ์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนผู้บริ าร สมาชิก
สภาฯ ผู้นาชุมชน
พนักงานสวนตาบล และ
ประชาชนเข้ารวม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของ
นวยงานตางๆ
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการวันเด็กแ งชาติ

100,000

โครงการสงเคราะ ์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญตางๆ

30,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนผู้บริ าร สมาชิก
สภาฯ ผู้นาชุมชน
พนักงานสวนตาบล และ
ประชาชนเข้ารวม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และกีฬาสัมพันธ์ของ
นวยงานตางๆ

30,000

30,000
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น้า : 17/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนอาเภอจอมบึง
เพื่อเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
าวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว
เนื่องในวโรกาส
คล้ายวันพระราชสมภพ
28 กรกฏาคม
โครงการสนับสนุน
สงเสริม ฝึกอบรมอาชีพ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สา รับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

391,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอา ารกลางวัน
เด็กกอนวัยเรียน
จัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

896,000

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 18/32

แผนงาน
โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนอาเภอจอมบึง
เพื่อเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
าวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู ัว เนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 28 กรกฏา
คม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

50,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

50,000

โครงการสนับสนุน สง
เสริม ฝึกอบรมอาชีพ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สา รับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

391,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

170,000

170,000

โครงการอา ารกลางวัน
เด็กกอนวัยเรียน

896,000

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

500,000
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น้า : 19/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วัสดุกอสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

วัสดุการเกษตร

4,000

วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

150,000

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

20,000
160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

15,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

30,000

2,120,000
80,000

30,000

60,000
180,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

50,000

70,000

30,000

คาบริการโทรศัพท์

13,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟ้า

60,000
20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

50,000

350,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุกอสร้าง

200,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุกีฬา

ค่าวัสดุ

300,000
6,000

530,000
10,000

100,000

100,000
250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

2,140,000
50,000

5,000

385,000

200,000

215,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

60,000

วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

300,000

วัสดุอื่น

30,000

คาบริการโทรศัพท์

13,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟ้า

1,400,000

1,750,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
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น้า : 21/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

5,000
44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สา รับงาน
สานักงาน

17,000

เครื่องตัดแตงพุมไม้

11,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง
เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
รือ LED สี

22,600

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

8,900

เครื่องสารองไฟฟ้า

5,800

เครื่องสูบน้า เครื่องยนต์
เบนซิน แบบทอสูบน้า
พญานาค

7,000

ตู้เก็บเอกสาร

10,000
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น้า : 22/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สา รับงาน
สานักงาน

17,000

เครื่องตัดแตงพุมไม้

11,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง

22,600

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
รือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

8,900

เครื่องสารองไฟฟ้า

5,800

เครื่องสูบน้า เครื่องยนต์
เบนซิน แบบทอสูบน้า
พญานาค

7,000

ตู้เก็บเอกสาร

10,000
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ค่าครุภัณฑ์

น้า : 23/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ตู้ควบคุมไฟฟ้า
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

14,500

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
จากทางแยกถึงบ้านนาง
อุษา บัวงาม มูที่ 6
ตาบลปากชอง อาเภอ
จอมบึง จัง วัดราชบุรี

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กสาย
บ้าน นองอีกา มูที่ 3
ตาบลปากชอง อาเภอ
จอมบึง จัง วัดราชบุรี
โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย น้าวัด
เขาบุญชวยถึงอนามัย
บ้านเขาผึ้ง มูที่ 7
ตาบลปากชอง
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ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

แผนงานการ
พาณิชย์
24,000

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

รวม
24,000
14,500

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
จากทางแยกถึงบ้านนาง
อุษา บัวงาม มูที่ 6
ตาบลปากชอง อาเภอ
จอมบึง จัง วัดราชบุรี

595,000

595,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กสาย
บ้าน นองอีกา มูที่ 3
ตาบลปากชอง อาเภอ
จอมบึง จัง วัดราชบุรี

230,000

230,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย น้าวัด
เขาบุญชวยถึงอนามัย
บ้านเขาผึ้ง มูที่ 7
ตาบลปากชอง

473,000

473,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 25/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีต
เสริมเ ล็กภายในพื้นที่
สานักงานองค์การ
บริ ารสวนตาบล
ปากชอง มูที่ 4 ตาบล
ปากชอง
เงินชดเชยคางานสิ่งกอ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (คา K)
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวาง ระยะจุด น้า
บ้านนายธนวัฒน์ ดวง
ชื่น บ้านนายวินัย โฉม
นก แยกทางเข้าบ้าน
นายนวล รักษ์แซ และ
นายโยธิน ทองออน มู
ที่ 5

300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางถนนสาย ลักสี่
แยก ม.12 - ม. 5

300,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 26/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีต
เสริมเ ล็กภายในพื้นที่
สานักงานองค์การ
บริ ารสวนตาบล
ปากชอง มูที่ 4 ตาบล
ปากชอง

302,000

302,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอ
สร้างตามแบบสัญญา
ปรับราคาได้ (คา K)

51,000

51,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวาง ระยะจุด น้า
บ้านนายธนวัฒน์ ดวง
ชื่น บ้านนายวินัย โฉม
นก แยกทางเข้าบ้าน
นายนวล รักษ์แซ และ
นายโยธิน ทองออน มู
ที่ 5

300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางถนนสาย ลักสี่
แยก ม.12 - ม. 5

300,000
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น้า : 27/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารงานสถานที่กลาง
สา รับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริ ารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อาเภอจอมบึง
จัง วัดราชบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

22,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียนในตาบล
ปากชองและกีฬาอาเภอ
จอมบึง
โครงการสงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพการดาเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลปากชอง
โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลปากชอง
เงินอุด นุนไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอาเภอจอมบึง

50,000

50,000
50,000
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น้า : 28/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารงานสถานที่กลาง
สา รับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริ ารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อาเภอจอมบึง
จัง วัดราชบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียนในตาบล
ปากชองและกีฬาอาเภอ
จอมบึง

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

22,000

30,000

30,000

โครงการสงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพการดาเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลปากชอง

50,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลปากชอง

50,000

เงินอุด นุนไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอาเภอจอมบึง

50,000

201

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 16:30:34

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 29/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินอุด นุนสา รับ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

320,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

362,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน นองตา
เนิด

33,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน นองไผ

416,800

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน ้วยยาง

34,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

1,147,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากชอง

1,013,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 30/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินอุด นุนสา รับ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพุแค

362,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน นองตา
เนิด

33,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน นองไผ

416,800

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน ้วยยาง

34,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

1,147,000

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากชอง

1,013,000
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น้า : 31/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

152,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มูบ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

80,000

อุด นุนสภาองค์กร
ชุมชนตาบลปากชอง

30,000

อุด นุน นวยบริการ
สาธารณสุข รพ
.สต.บ้านเขาปิ่นทอง

36,000

อุด นุน นวยบริการ
สาธารณสุข รพ
.สต.บ้านเขาผึ้ง

36,000

อุด นุน นวยบริการ
สาธารณสุข รพ
.สต.ปากชอง

36,000

รายจายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเมินความพึงพอใจ
ตอการใ ้บริการของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลปากชอง
รวม

15,000

21,296,000

15,635,800

1,650,300

11,020,300

822,500

488,000

3,386,000

602,000
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น้า : 32/32

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดสูงเนิน

152,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มูบ้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเข้มแข็ง

80,000

อุด นุนสภาองค์กร
ชุมชนตาบลปากชอง

30,000

อุด นุน นวยบริการ
สาธารณสุข รพ
.สต.บ้านเขาปิ่นทอง

36,000

อุด นุน นวยบริการ
สาธารณสุข รพ
.สต.บ้านเขาผึ้ง

36,000

อุด นุน นวยบริการ
สาธารณสุข รพ
.สต.ปากชอง

36,000

รายจายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเมินความพึงพอใจ
ตอการใ ้บริการของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลปากชอง
รวม

15,000

1,340,000

3,724,100

41,000

1,994,000

62,000,000
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