
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 84,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 18,468,661 บาท
งบบุคลากร รวม 13,409,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,003,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท
ประเภทเงินเดือน นายก /รองนายก  ตังไว้  556,320.-บาท    เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนนายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    โดยคํานวณตัง
จ่ายไม่เกิน 12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก /รองนายก  ตัง
ไว้  48,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก /รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก  ตัง
ไว้  48,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก /รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 95,040 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตัง
ไว้  95,040.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,256,520 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     ตัง
ไว้  4,256,520.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  แยกเป็น
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เป็นเงิน  145,680.-บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.เป็นเงิน  119,160.-บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.เป็นเงิน  95,040.-บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. จํานวน 41 คน เป็นเงิน   3,896,640.-บาท
ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,405,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,479,080 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตังไว้  5,479,080.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและปรับเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 17 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล , รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล , นักวิชาการตรวจสอบภายใน , หัวหน้า
สํานักปลัด ,  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป , หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
แผน , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  , นักทรัพยากร
บุคคล   , นิติกร    , นักพัฒนาชุมชน    จํานวน 2 อัตรา ,  นักวิชาการ
เกษตร   จํานวน 2 อัตรา , นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  , เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน    , เจ้าพนักงานธุรการ   และ จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของพนักส่วนตําบล  ตัง
ไว้  229,200.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. /รองปลัด อบต. /หัวหน้า
สํานักปลัด และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 151,200 บาท
ประเภทเงินค่าวิทยฐานะ  ตังไว้  151,200.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ปลัด อบต. และหัวหน้าสํานักปลัด  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 399,600 บาท
ประเภทลูกจ้างประจํา   ตังไว้  399,600.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา
ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  2 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ และคน
งาน โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,962,300 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  1,962,300.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา , ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ ยาม , พนักงานดับเพลิง , คนงานทัว
ไป จํานวน 6 อัตรา และนักการภารโรง  โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 184,560 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้   184,560.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และร้อย
ละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา , ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ ยาม , พนักงานดับเพลิง , คนงานทัว
ไป จํานวน 6 อัตรา และนักการภารโรง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 4,883,541 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,050,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 1,050,000..-บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง  ตังไว้ 1,000,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
(2) เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินตอบแทนสําหรับผู้ปฎิบัติงานเลือกตังให้ อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังไว้20,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีคําสังและอนุญาตจากผู้ทีมี
อํานาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา และ
ผู้บริหาร อบต.(นายก อบต.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าใช้สอย รวม 1,863,541 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 700,000.-บาท 
(1) ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 600,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิงปฎิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่า
บรรจุหรือเติมนํายาเครืองดับเพลิง บรรจุหรือเติมอากาศในถัง SCBA 
และถังอากาศในรถกู้ชีพ  ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 321 ข้อ 13)
(2) ค่าติดตังและปรับปรุงระบบโทรศัพท์  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเชือมโยงระบบคู่สายโทรศัพท์(ระบบโอนสายภายใน) และอืนๆ ที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561
-2564 หน้า 321 ข้อ 13)
(3) ค่าติดตังระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์  ตัง
ไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังหรือปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงาน พร้อมติดตัง
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการปรับ
ปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 321 ข้อ 13)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  ตังไว้ 60,000.-บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอืนๆ ตามที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังไว้ 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป(00111) 
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิน ตังไว้ 30,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความ
จําเป็นและความเหมาะสม

จํานวน 20,000 บาท

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีมี
ความจําเป็นและความเหมาะสม  ตังไว้  20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพนักงานและสมาชิกสภา อบต. ตามหลักการ
บริหารจัดการทีดี

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานและสมาชิกสภา อบต.ตามหลัก
การบริหารจัดการทีดี  ตังไว้ 30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมเกียวกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง และอืนๆทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพูนความรู้ด้านกฎหมายทีใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพูนความรู้ด้านกฎหมายทีใช้ในชีวิตประจําวัน ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ  การอบรมให้
ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต
. พนักงาน และบุคคลทัวไปในตําบลปากช่อง และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 319 ข้อ 4)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที 10

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที 10 ตังไว้ 100,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถิน และหรือเลือกตังผู้บริหารท้องถิน

จํานวน 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถิน และหรือเลือกตังผู้บริหารท้องถิน  ตังไว้ 500,000.-บาท   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 320 ข้อ 11)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตัง
ไว้ 30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง  การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และราย
จ่ายอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน โดยคณะผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นําหมู่
บ้าน และ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปากช่อง  ฯลฯ เช่น ค่า
วิทยากร , ค่าลงทะเบียน , ค่าอาหาร , ค่ารถ , ค่าทีพัก หรืออืนๆ  ตัง
ไว้ 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) (แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 2)
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ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  ตังไว้  30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการ  และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ  ตัง
ไว้ 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 203,541 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้  203,541.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 1,900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้   100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ  เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ใบเสร็จ เบ็ดเตล็ด และอืนๆทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,500,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 1,500,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครือง นํามัน
เบรก และอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนา
สีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด เป็นต้น (ตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
แผ่นบันทึกข้อมูล , แผ่น CD-R  , หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุอืนๆ  ที
เกียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12)

งบลงทุน รวม 175,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 2,500 บาท
ค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ ตังไว้ 2,500.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัด
หาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 339 ข้อ 4)
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 5,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร  ตังไว้ 5,000.-บาท  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัด
หาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 340 ข้อ 5)
โต๊ะกราบคุกเข่า จํานวน 3,000 บาท
โต๊ะกราบคุกเข่า ตังไว้ 3,000.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหา
อย่างประหยัด) ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
. 2561 หน้า 232 ข้อ 2)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
 เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคาเครืองละ 22,000.-บาท  จํานวน 2 เครือง  ตัง
ไว้ 44,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 340 ข้อ 6)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ข้อ 8) ณ
 วันที 23 พฤษภาคม 2561) 
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1
 เครือง ราคา 7,900.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 340 ข้อ 9)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ข้อ 8) ณ
 วันที 23 พฤษภาคม 2561)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ราคา 7,900.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 340 ข้อ 8)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ข้อ 8) ณ
 วันที 23 พฤษภาคม 2561)
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5,000 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 2,500.-บาท ตังไว้ 5,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 340 ข้อ 7)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ข้อ 8) ณ
 วันที 23 พฤษภาคม 2561)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง ตังไว้ 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,183,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,921,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,921,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้   2,200,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลและปรับเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี  จํานวน 7 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการ
เงิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นัก
วิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงาน
พัสดุ  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  78,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน  และหัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 597,000 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตังไว้  597,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,800 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้   46,800.-  บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และ
ร้อยละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังไว้ 60,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
ไว้ 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างหรือผู้
มีคําสังและอนุญาตจากผู้ทีมีอํานาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต
.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้   30,000.-  บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษา ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้างประจําและผู้
มีสิทธิตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหารงานคลัง(00113)

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  300,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตัง
ไว้  30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าคัดลอกข้อมูลเอกสารต่าง  ๆ  ในสารบบทีดิน  จากสํานักงานทีดิน
จังหวัดนครราชสีมา  สาขาปากช่อง  และสํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัด
นครราชสีมา  (ส.ป.ก.นครราชสีมา)  ค่าคําขอและค่าธรรมเนียมในการ
คัดลอกข้อมูลทีดิน  ค่าถ่ายระวางทีดิน  ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวเพือสํารวจ
ภาคสนาม  ค่าอาหารทํางานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ใน
การเดินสํารวจภาคสนาม   ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ทีเกียวกับ
งานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 323 ข้อ 5)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 80,000.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้  70,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตังไว้    100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน  ของ  อบต. เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  คลิป  นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 320 ข้อ 12

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ของ อบต. เช่น ปลักไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 320 ข้อ 12

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้  20,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
วัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 320 ข้อ 12

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 20,000.-  บาท เพือจ่าย
เป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง นํามัน
เบรก และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) หน้า 320 ข้อ 12

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 320 ข้อ 12
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 675,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า   ตังไว้  550,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ
ทีทําการ อบต. รวมถึงทีสาธารณะ และอาคารสิงปลูกสร้างอืน ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ปากช่อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่านําประปา ค่านําบาดาล  ตังไว้  5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
นําประปา ค่านําบาดาล สําหรับทีทําการ  อบต. ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตังไว้  20,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์สําหรับทีทําการ  อบต.  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง(00113)   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตังไว้  30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการบริการส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  70,000.-  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

งบลงทุน รวม 752,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 752,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 120,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ
เร็ว 30 แผ่นต่อนาที บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 237 ข้อ 17  (เกณฑ์บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 44,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
1)  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561) หน้า 236 ข้อ 15 และแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 343 ข้อ 25
  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ตังไว้  21,000
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561) หน้า 236 ข้อ 16   (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที  2 จํานวน 350,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที  2  ตังไว้  350,000
.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 2
  จํานวน  1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
 คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดี
กว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 16 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ทีมีความ
เร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อย
กว่า 450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว จํานวน 1
 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2
 หน่วย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561) หน้า 344 ข้อ 30  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
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ค่าจัดซือเครืองพลอตเตอร์  ขนาด  36  นิว จํานวน 150,000 บาท
จัดซือเครืองพลอตเตอร์  ขนาด  36  นิว  ตังไว้ 150,000.-  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือเครืองพลอตเตอร์ขนาด 36 นิว จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
-  ความเร็วการพิมพ์  Line  drawings  :  3  35  หน้าต่อ
วินาที  on  A1/D ,  70  A1/D  prints  per  hour  Color  images  
โหมด  Fast  :  25.6  ตารางเมตรต่อ
ชัวโมง  (275/ ft2/hr)  On  coated  media   โหมด  Best  :  2.3
  ตารางเมตรต่อชัวโมง  (25  ft2/hr)  on  glossy  media
-  ความละเอียดการ
พิมพ์  :  up  to  2400  x  1200  optimized  dpi  from  1200  x  
1200
  input  dpi  and  Optimization  for  Photo  Paper  selected
-  เทคโนโลยี  :  HP  Thermal  Inkjet
-  ชนิดของหมึก  :  Dye  -  based  (C , M , Y)  ;  pigment-
based  (K)
-  หยดหมึก  :  5.5  pl  (C , M , Y)  ;  12  pl  (K)
-  หัวพิมพ์  1  หัว  (C , M , Y  ,  K)  
-  รองรับการเชือมต่อ  :  3  แบบ  Fast  Ethernet  (100  Base  -
  T)  ,  Hi-Speed  USB  2.0  certified , Wi-Fi
-  ขนาดของ  Media  :  210 to  914  -  mm  (8.3  to  36  -
  in)  wide  sheets  ;  279  to  914  -  mm (11  to  36  -
  in)  rolls
-  นําหนัก  39.2  กิโลกรัม  (เฉพาะตัวเครือง)        
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561) หน้า 344 ข้อ 31  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  3  kVA จํานวน 37,000 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  3  kVA   ตังไว้  37,000.-  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  3  kVA  จํานวน  1
 เครือง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts) 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561) หน้า 344 ข้อ 32  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตังไว้ 30,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 321 ข้อ 14)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 110,000..-บาท
(1) ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป ตังไว้ 100,000
.-บาท เพือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน. พ.ศ. 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 เพิมเติม หรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 226 ข้อ 1)
(2) ค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตังไว้ 5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง
แก่ อปพร. ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลืองานของทางราชการ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 324 ข้อ 1)
(3) ค่าตอบแทนของข้าราชการ  พนักงาน  พนักงานจ้างของ อปท. อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), หนึงตําบลหนึงทีมกู้
ภัย (OTOS), ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ตังไว้  5,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงให้กับเจ้าหน้าทีดังกล่าว ทีได้รับคําสังให้ไป
ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหล
หลาก และนําล้นตลิง เนืองจากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซึงต้องปฏิบัติงานตลอด 24  ชัวโมง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 325 ข้อ 2)

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ตังไว้  30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยช่วงเทศกาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 326 ข้อ 4)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมนํา ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการให้ความรู้
แก่เด็ก หรือเยาวชนในพืนทีรับผิดชอบ ให้ได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือตนเอง
หรือเอาชีวิตรอดในกรณีประสบภัยทางนําหรือการจมนํา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 328 ข้อ 11)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตัง
ไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและรายจ่าย
อืนๆทีเกียวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก ดินโคลน
ถล่ม อุบัติเหตุ สารเคมีและวัตถุอันตราย ฯลฯ เพือให้เกิดประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแบบแผนเพือให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 326 ข้อ 5)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  ตังไว้ 200,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ
และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการฝึกอบรม  เสริมสร้างทักษะให้ อป
พร.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 327 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ตัง
ไว้  30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและรายจ่าย
อืนๆทีเกียวข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าทีของหน่วย
งาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน เยาวชน ใน
พืนทีรับผิดชอบ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 327 ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  ตังไว้ 30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและ
รายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการเพิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 327 ข้อ 10)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม
โครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้า
หน้าทีของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ประชาชน เยาวชน ในพืนทีรับผิดชอบ ฯลฯ  ให้ได้มีความรู้ความ
สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขันพืนฐานและสามารถปฏิบัติ
หน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 326 ข้อ 6)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตังไว้ 5,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเวชภัณฑ์  สําลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้ ถุงมือ เครืองวัดนํา
ฝน เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ดามกระดูก เฝือก นํายาต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 328 ข้อ 12)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้ 20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ชุดปฏิบัติงาน  เครืองแบบ  รองเท้า เสือ กางเกง ผ้าคลุม
ศีรษะ หมวก ถุงมือ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 329 ข้อ 14)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองดับเพลิง  ตังไว้ 10,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองดับเพลิง และอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 329 ข้อ 15)

วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
ประเภทวัสดุอืนๆ ตังไว้ 15,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี 
-ค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึงไม่สามารถจัด
เข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่างๆของรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตัง
ไว้ 15,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การกู้ชีพ การกู้ภัย การกู้ภัยทางสูง การกู้ภัยทางนํา และอืนๆที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 329
 ข้อ 16) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 11,536,501 บาท
งบบุคลากร รวม 2,933,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,933,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,796,800 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจํา)  ตังไว้  1,796,800.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งที ก.อบต. กําหนด
ไว้ จํานวน 6 อัตรา ดังนี    
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)จํานวน     1
     อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)จํานวน     1
     อัตรา
3) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจํานวน     1     อัตรา
4) เจ้าพนักงานธุรการจํานวน   1  อัตรา
5) ครูผู้ดูแลเด็กจํานวน     2     อัตราครู(คศ.1) 1 อัตรา / ครูผู้ดูแลเด็ก 1
 อัตรา
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือ 1 ปี และเป็นไปตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  จํานวน 1,344,300.- บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 452,500.-  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (ฝ่ายประจํา)   ตังไว้ 30,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตังเป็นพนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน หรือ 1ปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้ 60,000.-บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือน
ประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที 28 มีนาคม 2559 จํานวน 2 อัตรา ดังนี 
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)        
  จํานวน     1     อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (นักบริหารงานการ
ศึกษา)    จํานวน     1     อัตรา
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือ 1 ปี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา(00211)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 947,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้  947,000.-บาท  แยกเป็น
1)ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน   2    อัตรา ดังนี1.1)ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน   1   อัตรา
1.2)ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   1   อัตรา
2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปรายเดือน จํานวน  6  อัตรา
ดังนี  
2.1)ผู้ดูแลเด็ก     จํานวน 5  อัตรา
2.2)คนงานทัวไป    จํานวน  1 อัตรา
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือ 1 ปี และเป็นไปตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. จํานวน 371,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 576,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้ 100,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 5
  ร้อยละ 4  และร้อยละ 3 ทัวไป  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1)พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน      2     อัตรา    ดังนี 
1.1)ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก   จํานวน 1 อัตรา  
1.2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2
) ลงวันที 3 สิงหาคม 2558  จํานวน 6 อัตรา    ดังนี
2)พนักงานจ้างทัวไปจํานวน      6     อัตรา ดังนี  
2.1)ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา
2.2)คนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือ 1ปีตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. 32,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 68,000
.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา(00211)

งบดําเนินงาน รวม 4,246,701 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้   20,000.-บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน หรือ
ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211)
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ค่าใช้สอย รวม 1,177,930 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้    80,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการทีอยู่ในความรับผิดชอบของการรับจ้าง  เช่น  การกําจัด
ปลวก  ดูดส้วม  ทําความสะอาดทีนอนผ้าม่าน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ปากช่อง   ทัง   3   แห่ง   ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดผ้าสีทีใช้ตบแต่ง
เวทีในงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล    หรือรายจ่ายอืน ๆ เกียว
กับจ้างเหมาบริการอืน ๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทํางานอย่าง
หนึงอย่างใดทีจําเป็นต้องดําเนินการในระหว่างปีงบประมาณ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 321  ข้อ 13)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่ารับรอง   ตังไว้   20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุม
สัมมนาทีเกียวข้องกับภารกิจด้านบริหารการศึกษา คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขันพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล การประชุมคณะอนุกรรม
การแผนพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาการ
ศึกษาส่วนราชการต่าง ๆ ทีมีการตรวจเยียมหรือเยียมชมกิจการด้านการ
ศึกษา บุคคลหรือคณะบุคคลทีมาเยียมตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  ตลอดจนรับรองเรืองอืน ๆ ในหน้าที
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังไว้   70,000
.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดทําโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2563
) และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ 2560-2562) และแผน
พัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) และฉบับปรับปรุงของสถาน
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง รายละเอียดดังนี
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษา สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งาน
บริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564  หน้า 117  ข้อ 12)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาเด็กเล็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ
ไรซ์ ไทยแลนด์ ตังไว2้0,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาเด็กเล็กปฐมวัยภายใต้โครงการลดความเหลือมลําด้วยการศึกษา
ปฐมวัยทีมีคุณภาพ (RIECE Thailand) ให้สามารถดําเนินการจัดการ
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ เพือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1
 พ.ศ. 2561 หน้า 4  ข้อ 1)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตังไว้   50,000.-บาท 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 318  ข้อ 1)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 877,930 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตังไว้ 877,930
.- บาท
(1) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตัง
ไว้ 175,100.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ปากช่อง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ที มท 0893.2
/ว 801 ลงวันที 11 มีนาคม 2551 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561)  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 154,700.-บาท  และตังจ่ายจากเงินรายได้ อบ
ต. จํานวน 20,400.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ( แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตัง
ไว้ 102,830.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 102,830.-บาท ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) ( แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)
 (3) ค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 600,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง
 จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลําทองหลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า ในอัตรามือ
ละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. จํานวน 56,160.-บาท และตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 543,840.-บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 116  ข้อ 10)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้  80,000
.-บาท   ตามรายละเอียดดังนี
(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตังไว้ 30,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
หรือจําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 321  ข้อ 14)
(2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ตังไว้ 50,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่างๆ  ทีมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมหรือจําเป็นต้องรักษาให้
อยู่ในสภาพดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 321  ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 3,048,771 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  100,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ของ อบต. เช่น กระดาษ  หมึกเครือง
พิมพ์  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  แฟ้ม  ตรายาง  นําดืม  สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ เพือใช้ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  100,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่า ทีนอน
สําหรับเด็กเล็ก  แปรง ไม้กวาด ภาชนะรองรับถังนําดืมสแตนเลส ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จํานวน 3 แห่ง และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,708,771 บาท
ค่าอาหารเสริม(นม)   ตังไว้  2,708,771.-บาท
(1) ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  ตังไว้2,483,396.-บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  โรงเรียนใน
พืนที อบต.ปากช่อง จํานวน 6 โรงเรียน  ได้แก่
1.1) โรงเรียนบ้านลําทองหลาง    (สังกัด สพฐ.)
1.2) โรงเรียนบ้านหนองมะค่า     (สังกัด สพฐ.)
1.3) โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ    (สังกัด สพฐ.)
1.4) โรงเรียนบ้านซับนําเย็น        (สังกัด สพฐ.)
1.5) โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว    (สังกัด สพฐ.)
1.6) โรงเรียนวัดบันไดม้า    (สังกัด สพฐ.)
จัดสรรให้เด็กเล็กปฐมวัยถึงนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6  ในอัตรา 7.37
 บาท/คน/วัน  จํานวน  260  วัน  (ตามแนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.   จํานวน  515,458
.-บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  1,967,938
.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 116
  ข้อ 10)
(2)   ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังไว้  225,375
.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.ปากช่อง จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่ 
2.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลําทองหลาง
2.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า
2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า
จัดสรรให้เด็กเล็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (ศพด
.) จํานวน 260 วัน (ตามแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561)  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  จํานวน  50,000.-บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน 175,375.-บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 116  ข้อ 10)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  50,000.-บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Dislitte, Floppy Disk, Removavle Disk, Compact Disc, Digital
 Video Disc, Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Fape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, และ
วัสดุอืนๆ  ทีเกียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 320   ข้อ 12)

วัสดุการศึกษา จํานวน 90,000 บาท
ค่าอุปกรณ์จัดทําสือการเรียนรู้ อุปกรณ์และวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตังไว้   90,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ และวัสดุการศึกษา
เด็กเล็ก  และอืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดทําสือการเรียนรู้  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

งบลงทุน รวม 122,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี จํานวน 16,000 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี   ตังไว้ 16,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี จํานวน 2 ชุด ชุดละ 8,000 บาท (เป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหา
ตามราคาท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปากช่อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 347
  ข้อ 44)

ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซือชันวางสือเครืองเล่น จํานวน 90,000 บาท
ค่าจัดซือชันวางสือเครืองเล่น   ตังไว้ 90,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ชันวางสือเครืองเล่นและวางสือการเรียนการสอน ขนาด (กxยxส) ไม่
เกิน 30x80x160 ซม. จํานวน 4 ช่อง มี 4 ชัน ใช้สําหรับห้องเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ศพด. อบต.ปากช่อง จํานวน 3 แห่ง (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคา
ท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปากช่อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 348
  ข้อ 47)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน    ตังไว้ 16,000.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้งานในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี  DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 347  ข้อ 45) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2561)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืนตังไว้   30,000.-บาทเพือเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ    ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 321  ข้อ 13)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,204,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,204,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4,184,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตัง
ไว้  4,184,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ทีอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง จํานวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้เด็กเล็กปฐมวัย – ประถมศึกษาปี
ที 6  จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
1.1) โรงเรียนบ้านลําทองหลาง     (สังกัด สพฐ.)
1.2) โรงเรียนบ้านหนองมะค่า      (สังกัด สพฐ.)
1.3) โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ     (สังกัด สพฐ.)
1.4) โรงเรียนบ้านซับนําเย็น        (สังกัด สพฐ.)
1.5) โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว  (สังกัด สพฐ.)
1.6) โรงเรียนวัดบันไดม้า    (สังกัด สพฐ.)
ในอัตรามือละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน 200 วัน  (ตามแนบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. จํานวน  84,000.-บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  4,100,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 116  ข้อ 10)

อุดหนุนอําเภอปากช่อง จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนอําเภอปากช่อง    ตังไว้ 20,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
ดําเนินการหรือสนับสนุนอําเภอ ตามโครงการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม งานพระราชพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น การจัดงานวัน
ปิยมหาราช วันจักรี วันทีระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และวันสําคัญตามที
รัฐบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 319  ข้อ 8)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,444,116 บาท
งบบุคลากร รวม 3,600,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,600,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,341,720 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้ 1,341,720.- บาท   เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี   จํานวน  4  อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข นักวิชาการ
สุขาภิบาล และนักวิชาการสาธารณสุข โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตังไว้ 60,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายส่ง
เสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 388,440 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังไว้ 388,440.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ คนงานประจํารถ
ขยะ 2 อัตรา ตามตําแหน่งและอัตราที กท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,611,240 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 1,611,240.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) 3 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไปรายเดือน จํานวน 10 อัตรา ได้แก่ คนงานประจํารถ
ขยะ 4 อัตรา คนงานทัวไป(คนงานประจํารถขยะ)  3 อัตรา คนงานทัว
ไป 3 อัตราโดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 198,960 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 198,960.- บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และร้อย
ละ 3 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และเพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 10 อัตรา ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

งบดําเนินงาน รวม 914,256 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
ไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือผู้มี
คําสังและอนุญาตจากผู้ทีมีอํานาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต
.ปากช่อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)
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ค่าใช้สอย รวม 492,376 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 32,376 บาท

ประเภทรายจ่ายเพือสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตัง
ไว้ 32,376.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ จํานวน 5,396 ตัว โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครัง ตัวละ 3 บาทต่อ
ครัง (ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวัน
ที 31 สิงหาคม 2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 229 ข้อ 3)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 321 ข้อ 13)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  10,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและอืนๆ ตามที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสียรวมในตําบล
ปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสียรวมใน
ตําบลปากช่อง ตังไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํา
โครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)(แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 332 ข้อ 6)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค โรค
เรือน และโรคติดต่อทีเกิดขึนใหม่ ตังไว้ 30,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการจัดทําโครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชน และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 124 ข้อ 7)
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ค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันกําจัดยุง จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันกําจัดยุง ตัง
ไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน การจัดทํา
โครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ นํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
 และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํา
โครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม
ฉีดยา หลอดฉีดยา เหรียญและทะเบียนประวัติ ของสุนัขในเขตพืนทีตําบล
ปากช่อง และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ปี 2560-2563 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0994 ลงวัน
ที 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 8 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 20,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 318 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้ 200,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 321 ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 391,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้ 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน ของอบต. เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถ
ยนต์ กระจกโค้งมน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 161,880 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตังไว้ 161,880.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการดําเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลอด
ฉีดยา เข็ม เหรียญใบทะเบียนประวัติและวัสดุอืนๆทีเกียว
ข้อง) จํานวน 5,396 ตัวๆละ 30 บาท (ตามแนวทางประมาณการรายรับ
และจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนบ
ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 229 ข้อ 3)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่า พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เมมโมรีการ์
ด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายทีใช้ในงานสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุอืนๆ ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่ได้
ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เช่น อะไหล่เครืองพ่นหมอก
ควัน อะไหล่เครืองฉีดนําแรงดันสูง และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้องกับการใช้
งานของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12)
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งบลงทุน รวม 2,489,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,489,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ตังไว้ 2,400,000.- จํานวน 1 คัน รายละเอียดดัง
นี
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000
 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย จํานวน 1 คัน
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พืนหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
(3) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(4)  ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่
น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 238
 ข้อ 23) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จํานวน 65,000 บาท
ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ตัง
ไว้ 65,000.- บาท จํานวน 100 ใบๆละ 650.-บาท รายละเอียดดังนี
- ถังพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 
- มีหูจับร้อยเชือกใส่สายยาง 2 ข้าง เพือให้สะดวกในการจับยกเท พร้อม
เจาะรูก้นถัง 5 รู
- ผิวของตัวถังเรียบเป็นมัน ไม่ด้าน ไม่บิดงอ สามารถพิมพ์สัญลักษณ์หรือ
โลโก้ทีตัวถังได้
- รับประกันการใช้งาน 1 ปี
- สกรีนตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง และสกรีนข้อ
ความอืนพร้อมพิมพ์หมายเลขถัง ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
กําหนด
 ตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 348
 ข้อ 50)
 เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)   จํานวน 1 ชุด ชุดละ 22,000.- บาท  ตังไว้ 22,000
.- บาท มีรายละเอียดดังนี 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 348 ข้อ 48) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 1 เครืองๆละ 2,500
.- บาท ตังไว้ 2,500.- บาท มีรายละเอียดดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 348 ข้อ 49)
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งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 440,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข ตังไว้  440,000.- บาท เพืออุดหนุนให้หมู่บ้าน จํานวน 22
 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000.-บาท เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 229 ข้อ 2)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2560 ตังไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ
.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย การประชุม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ส่ง
เสริม อบรม ให้ความรู้ กับเยาวชนทีมีการรวมกลุ่มในตําบล และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 3) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 120 ข้อ 7)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ส่งเสริม
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ส่ง
เสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตังไว้ 30,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 120 ข้อ 9) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง ตังไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 6 ข้อ 2)    
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ตังไว้20,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 6 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลปากช่อง OSCC จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลปากช่อง OSCC ตัง
ไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ช่วย
เหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตังครรภ์ไม่พร้อม  2) การค้า
มนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน เพือนําข้อมูล
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน ตังไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําเป็นแผน
พัฒนาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ตัง
ไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบลปากช่อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 122 ข้อ 15) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,757,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,300,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,300,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,468,740 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  2,468,740.-  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 8  อัตรา ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายก่อ
สร้าง  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  วิศวกรโยธา  นายช่าง
โยธา(2)  นายช่างไฟฟ้า  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงาน  ตังไว้  10,000.-บาท   เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลรับรอง
คุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังเป็น
พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน  ตังไว้  103,200.-  บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้อํานวยการกอง
ช่าง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตังไว้ 67,200.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ของผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน  1  อัตรา  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 591,360 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  591,360.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานตามภารกิจ จํานวน   จํานวน  2  อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์ และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปราย
เดือน  ไว้จํานวน  3 อัตรา ได้แก่  คนงานทัวไป(3)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตังไว้  60,000.-  บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3
  อัตรา  ได้แก่  คนงานทัวไป(3)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังไว้ 20,000.-   บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ
แบบก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตัง
ไว้   5,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของ อบ
ต.ปากช่อง หรือผู้มีคําสังและอนุญาตจากผู้ทีมีอํานาจให้ปฏิบัติงานราชการ
ของ อบต.ปากช่อง เกียวกับงานซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ซึงได้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  ทีปฏิบัติหน้าที
ในส่วน/กองช่างโยธาของ อบต.ปากช่องและตังเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้รวม  100,000
.-  บาท   ตามรายละเอียดดังนี
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเบีย
ประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ ตังไว้   100,000.-  บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า  321  ข้อ  13)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตังไว้  50,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียม  ค่าเบีย  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า  320  ข้อ  10)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ตังไว้รวม  200,000
.-  บาท  ตามรายละเอียดดังนี
(1)ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  ตังไว้ 200,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  กรณีจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติดังนี  1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  321 ข้อ  14)

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้  50,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ
เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้  400,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ไฟ หลอดไฟ สวิทช์ และอืนๆ เพือใช้สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ เครืองขยายเสียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังไว้  200,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  จอบ  เสียม  ค้อน   ตะปู  อิฐ  ปูน  ทราย  ยางมะตอย ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2562)  หน้า  320  ข้อ 12)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้  20,000.- บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุต่างๆเช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  กระจกมองข้าง
รถยนต์  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า 320  ข้อ 12)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้  30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายทีใช้ในงานกอง
ช่าง  เช่น  เสือ  กางเกง  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 320  ข้อ 12)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  80,000.-  บาท เพือเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ซือหมึกเครืองพิมพ์  เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล USB บันทึก
ข้อมูล แผ่น CD-R  CD-RW และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีเกียวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า 320  ข้อ 12)

งบลงทุน รวม 251,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 251,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้  120,000.-   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ
เร็ว 30 แผ่นต่อนาที บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ
. 2561 หน้า 237 ข้อ 21  (เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561) 

ครุภัณฑ์อืน
ชุดตัดแก๊สสนาม จํานวน 20,000 บาท
ชุดตัดแก๊สสนาม    ตังไว้   20,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าชุดตัดแก๊ส
สนาม ดังนี
- ท่อบรรจุแก๊สอ๊อกซิเย่น ขนาด 1.5 Q
- ถังแก๊ส L.P.G. ขนาด 5 กิโลกรัม 
- เกจ์วัดความดัน L.P.G.
- ด้ามเชือมพร้อมหัวเชือม 5 ขนาด
- สายยางคู่ ยาว 5 เมตร พร้อมข้อต่อครบชุด
- ไฟขีดสําหรับจุดไฟพร้อมด้าม 1 ชุด
- อุปกรณ์ยึดท่อแก๊สและออกซิเจนพร้อมล้อเลือน
 (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหา
ตามราคาท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  346 ข้อ 39)
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ล้อวัดระยะทาง  ขนาดเส้นรอบวง 1 เมตร จํานวน 8,000 บาท
ล้อวัดระยะทาง  ตังไว้ 8,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะ
ทาง จํานวน  2  อัน มีขนาดเส้นรอบวง 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางวง
ล้อ 318 มิลลิเมตร แสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร สามารถ
พับครึงเพือความสะดวกในการจัดเก็บ มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็น
ศูนย์ มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียด
ถึง 10 ซม. พร้อมระบบเบรคควบคุมทีมือจับ พร้อมหูหิว สามารถวัดระยะ
ได้ทังระบบเดินหน้าและถอยหลัง มีขาตังพัก (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ  สํานักมาตรฐานงบประมาณสํานัก
งบประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหาตามราคาท้องถิน โดยจัดหา
อย่างประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  345 ข้อ 37)
ล้อวัดระยะทาง ขนาดเส้นรอบวง 0.5 เมตร จํานวน 3,500 บาท
ล้อวัดระยะทาง ตังไว้   3,500.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะ
ทาง  จํานวน  1  อัน  มีขนาดเส้นรอบวง 0.5 เมตร ขอบวงหุ้มด้วยยาง มี
ปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ 2 ตําแหน่งคือทีมือจับและทีมาตร
วัด มีเข็มชีจุดเริมการวัดระยะ สามารถวัดระยะได้ทังระบบเดินหน้าและ
ถอยหลัง โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 3 ท่อน มีระบบเบรคควบ
คุมทีมือจับ พร้อมหูหิว พร้อมตัวล็อคยึด (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหาตามราคาท้องถิน โดยจัดหาอย่าง
ประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า  345 ข้อ 38)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง ตังไว้ 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,040,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณบ้านผญ.เพ็ง-บ้านผญ.จิว) จํานวน 40,000 บาท
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านผญ.เพ็ง-บ้านผญ.จิว) ตัง
ไว้  40,000.- บาท บ้านหนองน้อย  หมู่ที 12 ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 320 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 177  ข้อ  144)    
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ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําฯ(บริเวณสุดซอยบ้านนางดา) จํานวน 32,000 บาท
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา(บริเวณสุดซอยบ้านนางดา) ตังไว้ 32,000
.- บาท บ้านโป่งประทุน  หมู่ที 3 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตรตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ2561-2564    เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 159  ข้อ  36)

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณคุ้มนายทอง) จํานวน 65,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณคุ้มนายทอง) ตัง
ไว้  65,000.- บาท บ้านลําทองหลาง  หมู่ที 7  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 168  ข้อ  94)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอย 9) จํานวน 35,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอย 9) ตัง
ไว้  35,000.- บาท บ้านโป่งประทุน  หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 158  ข้อ  34)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอย8 1/2) จํานวน 30,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอย8 1/2) ตัง
ไว้  30,000.- บาท  บ้านโป่งประทุน  หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 130 เมตร ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 159  ข้อ  35)  
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยนางสมใจ) จํานวน 15,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยนางสมใจ) ตัง
ไว้  15,000.- บาท บ้านโป่งประทุน  หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1  พ.ศ.2561 หน้า 158  ข้อ  33)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยบ้านนายพัน พลศรี) จํานวน 30,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยบ้านนายพัน พลศรี)  ตัง
ไว้  30,000.- บาท บ้านซับนําเย็น  หมู่ที 14  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1  พ.ศ.2561 หน้า 180  ข้อ  165)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยปู่นพ) จํานวน 130,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยปู่นพ) ตัง
ไว้  130,000.- บาท บ้านหนองน้อย  หมู่ที 12  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 177 ข้อ  143)  
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ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยภูล่องลม) จํานวน 65,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยภูล่องลม) ตัง
ไว้  65,000.- บาท บ้านคลองตาลอง  หมู่ที 1   ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 154  ข้อ 10)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านดาบสุกิจ ) จํานวน 55,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านดาบสุกิจ ) ตัง
ไว้  55,000.- บาท บ้านตลาดน้อยหน่า  หมู่ที 18  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 220 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 184  ข้อ  188)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านนายถนัด เจียมรัมย์) จํานวน 30,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านนายถนัด เจียมรัมย์) ตัง
ไว้  30,000.- บาท บ้านลําทองหลาง  หมู่ที 7  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 169 ข้อ  98)  
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านพ่อวร พึงกระบือ ) จํานวน 20,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณบ้านพ่อวร พึงกระบือ ) ตัง
ไว้  20,000.- บาท บ้านซับนําเย็น  หมู่ที 14  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 130 เมตร  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 181  ข้อ  167) 
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่จาก-ภูตะวัน) จํานวน 40,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่จาก-ภูตะวัน) ตัง
ไว้  40,000.- บาท บ้านหนองกะโตวา  หมู่ที 10  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 220 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 175  ข้อ  130)
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณสุดซอยบ้านนางดา) จํานวน 8,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณสุดซอยบ้านนางดา) ตังไว้ 8,000
.- บาท บ้านโป่งประทุน  หมู่ที 3 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ1200 เมตรตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ2561-2564    เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 159  ข้อ  37)

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(บริเวณซอยปู่เล็ก) จํานวน 15,000 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(บริเวณซอยปู่เล็ก) ตังไว้ 15,000
.- บาท บ้านหนองน้อย  หมู่ที 12 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตรตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ2561-2564    เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 177  ข้อ  147)
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ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณคุ้มบ้านนายหมอง) จํานวน 100,000 บาท
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณคุ้มบ้านนายหมอง) ตัง
ไว้  100,000.- บาท บ้านหนองอีเหลอ  หมู่ที 6  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตรตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 166 ข้อ  82)
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณซอยบ้านนางเปรมจิต-บ้านนาย
อํานาจ)

จํานวน 75,000 บาท

ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณซอยบ้านนางเปรมจิต-บ้านนาย
อํานาจ) ตังไว้  75,000.- บาท บ้านคลองตาลอง  หมู่ที 1  ตําบล
ปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง
ประมาณ 210 เมตรตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 154
 ข้อ  8)

ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา(บริเวณสุดซอยปู่เล็ก) จํานวน 70,000 บาท
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา(บริเวณสุดซอยปู่เล็ก) ตังไว้ 70,000
.- บาท บ้านหนองน้อย  หมู่ที 12 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตรตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ2561-2564    เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 177  ข้อ  142)

ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ (บริเวณบ้านนางมาก) จํานวน 25,000 บาท
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ (บริเวณบ้านนางมาก) ตัง
ไว้  25,000.- บาท บ้านแก่นท้าว  หมู่ที 9  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 70 เมตรตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 172 ข้อ  114)
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณซอย
บ้านนางรัม ราชจันทึก)

จํานวน 65,000 บาท

ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณ
ซอยบ้านนางรัม ราชจันทึก) ตังไว้  65,000.- บาท   บ้านโป่งประทุน  หมู่
ที 3  ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง
ประมาณ 120 เมตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
.2561 หน้า 158  ข้อ  34)  
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณบ้าน
นายฮัว กลินหอม )

จํานวน 30,000 บาท

ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณ
บ้านนายฮัว กลินหอม ) ตังไว้  30,000.- บาท  บ้านซับนําเย็น  หมู่
ที 14  ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง
ประมาณ 80 เมตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
.2561  หน้า 181 ข้อ  169)
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ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ(บริเวณบ้านนางเพ็ญแข) จํานวน 65,000 บาท
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ(บริเวณบ้านนางเพ็ญแข )  ตัง
ไว้  65,000.- บาท  บ้านซับนําเย็น  หมู่ที 14  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 181 ข้อ  166)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์
ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์และประชา
สัมพันธ์ ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ร่วมกับ
ประชาชนในตําบล หรือโรงเรียนในตําบล และจัดฝึกอบรมแก่ผู้นําชุมชน
หรือประชาชนในชุมชนเพือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125 ข้อ 14)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล เช่น ค่าเครือง
ดืม อาหารว่าง ค่าเช่าอุปกรณ์อืนและสิงของทีเกียวเนืองกับการจัด
ประชาคมทีมีความจําเป็นเหมาะสม  ตังไว้ 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ตังไว้ 20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพให้กับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ ทัง
การอบรม และสัมมนา และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ ตังไว้ 10,000-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ   ตังไว้ 90,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงอาหาร  ค่าของรางวัลให้กับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม  ค่า
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา  เสือผ้า  หรือ
อืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00261) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 315  ข้อ 8)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตังไว้ 10,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมี
ความสําคัญ    เช่น วันปิยมหาราช  พิธีรําบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุ
รนารี ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561
-2564  หน้า 320  ข้อ 12) 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน ตัง
ไว้  90,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาไว้ในศูนย์เยาวชน
และการกีฬาตําบลปากช่อง   เช่น  ฟุตบอล   ฟุตซอล    ตะกร้อ    เปตอง
    นวม    หรืออืน ๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 317  ข้อ 17 )
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด   ตังไว้  300,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬา อบต.ปากช่อง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา  ค่ากรรมการ  ค่าสถานทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าเงินรางวัลการแข่ง
ขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทํา
สนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ และเป็นเจ้าภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ ทีหนังสือขอความร่วมมือมายังองค์กร พร้อมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตําบล อําเภอ จังหวัด ทีมีการ  แข่งขัน และ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 316  ข้อ 11)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตังไว้   150,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการดําเนินการในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่น    ค่าของรางวัล    ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียงในการจัด
งาน  ไฟประดับสถานที   ค่าดําเนินการจัดงานต่าง ๆ ในงานประเพณีลอย
กระทง   และอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 315  ข้อ 7) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์     ตัง
ไว้    350,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดการดําเนินการในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว     เช่น  ค่าอาหาร
สําหรับผู้มาร่วมกิจกรรม  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าจัดทําเวที  ค่าตบ
แต่งเวที  ค่าของรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ค่าดอกไม้ตบแต่ง
สถานที ค่านําอบ  และอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 316 ข้อ 10)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแห่เทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแห่เทียนวันเข้าพรรษา   ตังไว้  10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดแห่เทียนวันเข้าพรรษา ตามวัด สํานัก
สงฆ์ และสํานักปฏิบัติธรรมในตําบลปากช่อง เช่น ค่าเครืองเสียง นํา
ดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 315  ข้อ 7)

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสําคัญของชาติ  ตังไว้ 150,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดกิจกรรมอันเกียวเนืองวันสําคัญของชาติ ดําเนินการในการจัดทํา
โครงการวันสําคัญของชาติไทย ซึงเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ และ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมการทําบุญใส่บาตรเพือถวายการ
บําเพ็ญพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เชิดชูพ่อดีเด่น และผู้
กระทําความดีเพือแผ่นดินในตําบลปากช่อง และเพือจ่ายเป็นการดําเนิน
การในโครงการวันสําคัญของชาติไทย เช่น ค่าของรางวัลพ่อดีเด่น ค่า
อาหารเครืองดืม ผ้าสีประดับตกแต่งในการจัดงาน ค่าธงชาติ ค่า
ดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 315  ข้อ 9) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,554,400 บาท
งบลงทุน รวม 7,554,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,554,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
คุ้มบ้านยายยอดซอยหน้าบ้านวีรชาติ)

จํานวน 396,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณคุ้มบ้านยายยอดซอยหน้าบ้านวีรชาติ)ตัง
ไว้  396,000.- บาท  บ้านซับหวาย หมู่ที 16  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปูเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  1,000 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วย
สีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 40.50 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท เลขที ทช-2-303รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1  พ.ศ. 2561 หน้า 67 ข้อ 347)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
ซอย 4)

จํานวน 241,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณซอย 4) ตังไว้  241,000.- บาท  บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่
ที 18  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปู
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  600 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน  34.70 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท เลขที ทช-2-303  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ
 ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)(แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1  พ.ศ
. 2561 หน้า 76 ข้อ 400)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
ซอย 5)

จํานวน 154,700 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณซอย 5) ตังไว้  154,700.- บาท  บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่
ที 18  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปู
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่
น้อยกว่า  360ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 21.45 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท เลขที ทช-2-303รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ
 ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)(แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1  พ.ศ
. 2561 หน้า 76 ข้อ 399)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
บ้านนางเหมือน-หมู่ 8)

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณบ้านนางเหมือน-หมู่ 8) ตังไว้ 400,000.-  บาท บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที 21 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด แอ
สฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 242 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  968 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 54 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-303 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
. 2561 หน้า  88 ข้อ 474)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
บ้านน้าแจ๋ว-คอกวัวลุงเทียม)

จํานวน 172,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณบ้านน้าแจ๋ว-คอกวัวลุงเทียม) ตังไว้ 172,000.- บาท บ้านบันได
ม้า หมู่ที 4  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา
การก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 400  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 23 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-303 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)(แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที1 พ.ศ
.2561 หน้า 25 ข้อ 99)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
บ้านนายโก-เขตเทศบาล)

จํานวน 360,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณบ้านนายโก-เขตเทศบาล) ตังไว้ 360,000.-  บาท บ้านหนองกะโต
วา หมู่ที 10  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา
การก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 148 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า   888 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติกจํานวน 33 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-303  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที1  พ.ศ
. หน้า 47 ข้อ 226)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
บ้านนายนพ)

จํานวน 154,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณบ้านนายนพ) ตังไว้  154,000.- บาท  บ้านหนองน้อย หมู่
ที 12  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปู
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 57 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่
น้อยกว่า  342 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 13 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลข
ที ทช-2-303 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1  พ.ศ
. 2561 หน้า 56 ข้อ 280)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
ภูสายลม)

จํานวน 310,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณภูสายลม) ตังไว้ 310,000.- บาท บ้านหนองผักเสน หมู่ที 2  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 34 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-303 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)(แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที1 พ.ศ
.2561 หน้า 17 ข้อ 51)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอย4 เชือมซอย 5) จํานวน 16,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอย4 เชือมซอย 5) ตัง
ไว้ 16,000.- บาท บ้านโป่งประทุน หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  152  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที ทถ
.นม. 01-105 ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที  1  พ.ศ.2561หน้า 21 ข้อ 74)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนางมะลิ) จํานวน 40,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนางมะลิ) ตัง
ไว้ 40,000.- บาท บ้านโป่งประทุน หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  380  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลข
ที ทถ.นม. 01-105 ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที  1  พ.ศ.2561หน้า 19 ข้อ 60)
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนางรัม  ราชจันทึก) จํานวน 60,600 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนางรัม  ราชจันทึก) ตัง
ไว้ 60,600.- บาท บ้านโป่งประทุน หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  570 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลข
ที ทถ.นม. 01-105 ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที  1  พ.ศ.2561หน้า 21 ข้อ 73)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนายมงคล  ราชจันทึก) จํานวน 99,500 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนายมงคล  ราชจันทึก) ตัง
ไว้ 99,500.- บาท บ้านโป่งประทุน หมู่ที 3  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  988  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลข
ที ทถ.นม. 01-105 ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที  1  พ.ศ.2561หน้า 19 ข้อ 59)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณหนองฝักทอง-หมู่ 6) จํานวน 90,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณหนองฝักทอง-หมู่ 6) ตัง
ไว้ 90,000.- บาท บ้านหนองผักเสน หมู่ที 2  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  832 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลข
ที ทถ.นม. 01-105 ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที  1  พ.ศ.2561หน้า 16 ข้อ 42)
โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์  (บริเวณภายในหมู่บ้าน) จํานวน 300,000 บาท
โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์  (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตัง
ไว้ 300,000.-  บาท บ้านหนองอีเหลอ  หมู่ที 6  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์สําเร็จ
รูป ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน ก่อสร้างตาม
แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที รน-203/58 รวมป้ายชัวคราวและป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 120 ข้อ 51)
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม จํานวน 400,000 บาท
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ตังไว้   400,000.-  บาท บ้านหนอง
ยาง หมู่ที 22 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา
การปรับปรุงศาลาประชาคม   โดยการติดตังประตูเหล็ก
ม้วน ขนาด 3.80 x 2.80 เมตร จํานวน 10 บาน และทําการปูพืน
กระเบือง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีปู
กระเบือง 132.84 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้าย
ชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติมหรือเปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ. 2561  หน้า 145 ข้อ 198)
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โครงการวางท่อระบายนํา (บริเวณซอยร่วมมิตร-คลอง) จํานวน 327,600 บาท
โครงการวางท่อระบายนํา (บริเวณซอยร่วมมิตร-คลอง) ตัง
ไว้  327,600.-  บาท บ้านสะพานดํา  หมู่ที  17 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการ      ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต
. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 105 ข้อ 75)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง จํานวน 4,013,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ตังไว้รวม  4,013,000.-  บาท  เพือ
จ่ายเป็น
1.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นเชือมม.14)ตังไว้ 352,000.- บาท  บ้านคลองตาลอง หมู่ที 1
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซ่อม
แซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  6.00
 เมตร  ยาวรวม 145 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่
น้อยกว่า  870 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 32 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-
303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบ
ต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ครังที 1  หน้า 12 ข้อ 18)
2.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณบ้านนายกระรอก)ตังไว้ 235,000.- บาท  บ้านบันไดม้า หมู่ที 4
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปูเสริม
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  4.50 เมตร  ยาว 120
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  540 ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 39 ตร
.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303  รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1  หน้า 27 ข้อ-(เนืองจากไม่ได้เขียนหมายเลขไว้) )
3.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphalt Concrete (
บริเวณหนองมะค่า-คลองตาลอง)ตังไว้ 401,000.- บาท  บ้านหนอง
มะค่า หมู่ที 5 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ทําการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง  5.00
 เมตร  ยาว 196 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า  980 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 44
 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303  รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1  หน้า 29 ข้อ 119) 
4.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(บริเวณภูนําอ้อม)ตังไว้ 99,000
.-  บาท  บ้านลําทองหลาง หมู่ที 7 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยทําการซ่อมสร้างผิวหินคลุก ผิวจราจรกว้าง  5.00
 เมตร  ยาว 170 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 850 ตร
.เมตร ก่อสร้างตามแบบ ทถ.นม. 01-107 ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 35 ข้อ 155)
5.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
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บริเวณคุ้มเจ็ดสหาย)ตังไว้ 255,000.- บาท  บ้านลําทองหลาง หมู่ที 7
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปูเสริม
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 120
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  600 ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 27 ตร
.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303  รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1  หน้า 35 ข้อ 154)
6.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 400,000.-  บาท บ้านหนองตาแก้ว  หมู่ที  8
  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมาโดยทําการซ่อมแซม
ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 196 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  980 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 44 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-
303   รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบ
ต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
หรือเปลียนแปลง  ครังที  1 พ.ศ.2561  หน้า 41ข้อ 192)
7.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นหมู่ที 9 เชือม หมู่ที 10) ตังไว้ 376,000.-  บาท  บ้านแก่น
ท้าว หมู่ที 9 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา
การปูเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00
   เมตร  ยาว 225 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า  900 ตร.เมตร
 พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 51 ตร.เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303/45  รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1  พ.ศ.2561 หน้า 45 ข้อ 217)
8.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นกลางบ้าน)ตังไว้  415,000.- บาท  บ้านหนองสวอง หมู่ที 13
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซ่อม
แซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 170 เมตรหรือคิดเป็น
พืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.เมตร พร้อมตีเส้น
จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 38 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรม
ทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303/45  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564   เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561
 หน้า 59 ข้อ 296)
9.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นกลางบ้าน)ตังไว้ 256,000.- บาท บ้านซับนําเย็น หมู่ที 14
  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซ่อม
แซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 100 เมตรหรือคิดเป็น
พืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 23 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท เลขที ทช-2-303/45  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1  พ.ศ.2561
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 หน้า 62 ข้อ 314)
10.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณแยกฟาร์มม้า-บ้านนายสวย)ตังไว้  407,000.-  บาท บ้าน
เหนือ หมู่ที 15 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ทําการปูเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 235 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า  940 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 53
 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303/45
  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต
. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 66 ข้อ 338)
11.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 400,000.-  บาท บ้านโนนอารีย์ หมู่ที 19
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซ่อม
แซมถนนลาดยางชนิด แอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า  990 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติกจํานวน 37 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310
) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า  79 ข้อ 418)
12.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นกลางบ้าน)ตังไว้  417,000.- บาท  บ้านไทยเจริญ หมู่ที 20
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการปูเสริม
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 170
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  1,020 ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 38 ตร.เมตร  ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303/45  รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 82 ข้อ 439)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 20,000 บาท
ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  ตังไว้  20,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  321  ข้อ  13)

วันทีพิมพ์ : 9/10/2561  13:36:13 หน้า : 55/59



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวตําบลปากช่อง จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวตําบลปากช่อง   ตัง
ไว้  40,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่อง
เทียว   ค่าประดับแต่งแต่งขบวนรถแห่เพือการประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว การพัฒนาแหล่งท่องเทียว  ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 -2564 หน้า  314  ข้อ 1)  
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน ด้านการเกษตร
และแหล่งนํา

จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน ด้านการเกษตร
และแหล่งนํา ตังไว้  10,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถินและอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 -2564  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ.2561   หน้า  5  ข้อ 1)  

ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทีทําการ อบต
.ปากช่อง

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทีทําการ อบต
.ปากช่อง  ตังไว้  20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดูแลบํารุงรักษาสวน
หย่อม   ต้นไม้  แปลงไม้ดอกไม้ประดับ  ตกแต่งสถานที  ฯลฯ  และอืนๆที
เกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 -2564  หน้า 243  ข้อ 168)      
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรและบุคคล
ทัวไปทีมีความสนใจในการทําเกษตรทังด้านการพัฒนาการผลิต  การแปร
รูปผลผลิต  การจัดจําหน่าย  ตลอดจนการจัดทําแปลงสาธิต  แปลงทดลอง
ด้านการเกษตรและปศุสัตว์    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 -2564  หน้า 118 ข้อ 1 )   
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ    ตัง
ไว้   50,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายและเพิมรายได้ในการประกอบ
อาชีพ  วิธีทําการเกษตรแบบพึงพาตนเองโดยลดการใช้สารเคมี    การสืบ
สานและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 -2564  หน้า  112  ข้อ  1)   
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตัง
ไว้     30,000.-บาท     เพือจ่ายเป็นค่า  ปลูกและบวชต้นไม้  ปลูกหญ้า
แฝก   ฝึกอบรมเกียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม กิจกรรม
การอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถินตามโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (อพ.สธ.-สถ.)  กิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมท้องถินอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “จิตอาสา  สร้างป่า  สร้างนํา” ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า 333 ข้อ  12)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตังไว้   10,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าไม้
ต่างๆ สี แปรงทาสี จอบ เสียม  เลือย ฯลฯ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่ง
เสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 320 ข้อ 12) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  ตังไว้  30,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย  ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 26,205,522 บาท
งบกลาง รวม 26,205,522 บาท
งบกลาง รวม 26,205,522 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 377,522 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้  377,522.-บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ อบ
ต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  จํานวน 314,961.-บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 62,561.-บาท ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 18,150,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ตัง
ไว้ 18,150,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2560 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขัน
บันได สําหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้
รับ 600.- บาท, อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700.- บาท, อายุ 80-89 ปี จะ
ได้รับ 800.- บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้
รับ 1,000.- บาท จํานวน 2,300 ราย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 122 ข้อ 19)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,992,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบียความพิการ) ตังไว้ 4,992,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ ทีมีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงิน
เบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว จํานวน 520 ราย ๆ
 ละ 800.- บาท/เดือน  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2553 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 122 ข้อ 18)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ตังไว้ 120,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้ จํานวน 20 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 122 ข้อ 20)

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทเงินสํารองจ่าย  ตังไว้ 1,000,000.-บาท เพือสํารองจ่าย กรณีฉุก
เฉินเกียวกับ สาธารณภัยหรือจําเป็นเพือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวมโดยตรง หรืองบประมาณไม่พอใช้จ่ายกรณีรายรับไม่
เป็นตามทีประมาณการไว้และจําเป็นต้องจ่ายเพือมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 510,000 บาท
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตังไว้ 510,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จ
ลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ตําแหน่ง
นักการ  และตําแหน่งคนสวน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410 งานงบกลาง (00411)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง จํานวน 400,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากช่อง ตังไว้  400,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง   ตามข้อตกลงการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที ระหว่าง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

ประเภทเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
ประเภทเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตัง
ไว้ 100,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสําหรับส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมสําหรับฝึกอบรมให้แก่ผู้ที
ผ่านการบําบัดฟืนฟู  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ประเภทเงินในการจัดการจราจร จํานวน 6,000 บาท
ประเภทเงินในการจัดการจราจร  ตังไว้ 6,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ  ตังไว้  30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ทําศพให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
ตําบลปากช่อง ทีเสียชีวิต ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 520,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตัง
ไว้ 520,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  ให้อัตราร้อยละหนึงของรายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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