
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 80,199,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 17,321,960 บาท
งบบุคลากร รวม 13,139,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,777,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
ประเภทเงินเดือน นายก /รองนายก  ตังไว้  532,080.-บาท    เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนนายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    โดยคํานวณตัง
จ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก /รองนายก  ตัง
ไว้  45,600.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก /รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก  ตัง
ไว้  45,600.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก /รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตัง
ไว้  90,720.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,063,560 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     ตัง
ไว้  4,063,560.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  แยกเป็น
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน  139,320.-บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน  114,000.-บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.         เป็นเงิน  90,720.-บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. จํานวน 41 คน      เป็นเงิน   3,719,520
.-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)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,362,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,194,900 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตังไว้  5,194,900.-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 , นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  , เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน    , เจ้าพนักงานธุรการ   และ จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้  24,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  229,200.-บาท เพือจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. /รองปลัด อบต
. /หัวหน้าสํานักปลัด และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 151,200 บาท
ประเภทเงินค่าวิทยฐานะ  ตังไว้  151,200.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ปลัด อบต. และหัวหน้าสํานักปลัด  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 713,500 บาท
ประเภทลูกจ้างประจํา   ตังไว้  713,500.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา
ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  4 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถ
ยนต์ , นักการ , คนสวน และคนงาน โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,789,600 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  1,789,600.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 2 อัตรา และผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ยาม , พนักงานดับเพลิง , คนงานทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา และนักการภารโรง  โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้   240,000.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และร้อย
ละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 2 อัตรา และผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  และค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ยาม , พนักงานดับเพลิง , คนงานทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา และนักการภารโรง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินอืนๆ ตังไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคล
ที อปท. จ้างเป็นการชัวคราว เพือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรง
งาน  ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชัวคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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งบดําเนินงาน รวม 3,940,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง  ตังไว้ 500,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ 2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนสําหรับผู้ปฎิบัติงานเลือกตังให้ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินแต่งตังให้ดําเนินการคัด
เลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555  เกียวกับ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้
เหมาะสมกับภารกิจ หน้าทีความรับผิดชอบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบ
ต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังไว้  20,000.-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 1,270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 260,000 บาท
ค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 200,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฎิกู
ล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบรรจุ
หรือเติมนํายาเครืองดับเพลิง บรรจุหรือเติมอากาศในถัง SCBA และถัง
อากาศในรถกู้ชีพ  ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 หน้า 68 ข้อ 5)
ค่าติดตังและปรับปรุงระบบโทรศัพท์  ตังไว้ 30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเชือมโยงระบบคู่สายโทรศัพท์(ระบบโอนสายภายใน) และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 หน้า 68 ข้อ 5)
ค่าติดตังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตังไว้  30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตังหรือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
สํานักงาน พร้อมติดตังอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 5)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอืนๆ ตามทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตังไว้ 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป(00111) 
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย 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) 
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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 8)
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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 9

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที 9 ตังไว้ 100,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถิน และหรือเลือกตังผู้บริหารท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถิน และหรือเลือกตังผู้บริหารท้องถิน  ตังไว้ 100,000.-บาท   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 73 ข้อ 1)
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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง  ตังไว้ 30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเกียวกับโครงการ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 หน้า 240 ข้อ 1)
   
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน โดยคณะผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นําหมู่บ้าน และ 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปากช่อง  ฯลฯ

จํานวน 300,000 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 300,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  ตังไว้  30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการ  และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11)
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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 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตังไว้ 150,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือ
จําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 6)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่างๆ  ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือ
จําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 6)

ค่าวัสดุ รวม 2,000,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้   200,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ  เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ใบเสร็จ เบ็ดเตล็ด และอืนๆทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
งานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

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) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

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) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

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) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)
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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) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
แผ่นบันทึกข้อมูล , แผ่น CD-R  , หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุอืนๆ  ที
เกียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 61 ข้อ 4)

งบลงทุน รวม 232,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 232,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 5,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร  ตังไว้ 5,000.-บาท  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัด
หาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ  15  ลินชัก จํานวน 4,500 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ  15  ลินชัก  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที  มอก.  353-2532   จํานวน  1  ตู้ ๆ
ละ  4,500.-บาท  ตังไว้  4,500.-บาท ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี ระดับ 1-2 จํานวน 1 ชุด จํานวน 6,500 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี ระดับ 1-2 จํานวน 1 ชุด ตัง
ไว้ 6,500.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจํา
เป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตังจ่าย
จ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือระบบเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์พร้อมติดตังหลังคารถ จํานวน 50,000 บาท
ค่าจัดซือระบบเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์พร้อมติดตังหลังคารถ ตัง
ไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง  พร้อมติด
ตัง (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัด
ซือจัดหาตามราคาท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
ทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 66,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) ราคาเครืองละ 22,000.-บาท  จํานวน 3 เครือง  ตัง
ไว้ 66,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
- ลําโพงคอมพิวเตอร์อย่างดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ข้อ 8) ณ
 วันที 11 มีนาคม 2559) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง ตังไว้ 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 68 ข้อ 6)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ตังไว้    10,000.-บาท  ตามรายละเอียดดังนี
อุดหนุนให้กับทีทําการอําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 10,000.-บาท   เพืออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี งานราชพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม อําเภอปากช่อง ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 69 ข้อ 12)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,696,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,703,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,703,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,300,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้   2,300,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลและปรับเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี  จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการ
เงิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นัก
วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้ และ
เจ้าพนักงานพัสดุ  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 104,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  104,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน  และหัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 68,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหาร ตัง
ไว้ 68,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,010,000 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตังไว้  1,010,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 3 อัตรา  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 1 อัตรา และ
คนงานทัวไป 3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 121,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้   121,000.-บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และ
ร้อยละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทเงินอืนๆ  ตังไว้ 100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน
บุคคลที อปท. จ้างเป็นการชัวคราว เพือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรง
งาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชัวคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,855,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 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 40,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
ไว้ 40,000.-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 770,000 บาท
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)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตัง
ไว้  300,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าคัดลอกข้อมูลทีดินจากเอกสารต่าง ๆ ในสารบบทีดิน จากสํานักงาน
ทีดินจังหวัดนครราชีมา สาขาปากช่อง และสํานักงานการปฏิรูปทีดิน
จังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา) เป็นค่าคําขอและค่า
ธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูลทีดิน ค่าถ่ายระวางทีดิน ค่าจ้างลูกจ้างชัว
คราวเพือสํารวจภาคสนาม ค่าอาหารทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
แบบพิมพ์ในการเดินสํารวจภาคสนาม การจัดทําแผนทีแม่บทและคัดลอก
ข้อมูล ค่านํามันเชือเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 69
 ข้อ 10)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตัง
ไว้ 100,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง(00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้  70,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 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)

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)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 755,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า   ตังไว้  550,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที
ทําการ  อบต. ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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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 50,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์สําหรับทีทําการ  อบต.  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง(00113)   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริการส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  100,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)

งบลงทุน รวม 138,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 ประตู จํานวน 12,000 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 ประตู ขนาด 91.7 X 45.7 X 182.9 
ซม. ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 2 หลังๆละ 6,000.-บาท  ตัง
ไว้  12,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 4 ชัน จํานวน 6,500 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 4 ชัน ขนาด 921 X 311 X 1805 มม
. ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 หลังๆละ 6,500 บาท  ตัง
ไว้  6,500.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 11,000 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 4 ลินชัก พร้อมป้องกันการล้ม ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท  ตัง
ไว้  11,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 3,100 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลือน
กระจก ขนาด 118.7 X 40.8 X 87.8  ซม. (4ฟุต) ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จํานวน 1 หลังๆละ 3,100 บาท  ตังไว้ 3,100 .- บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 12,000 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลือน
กระจก ขนาด 1795 X 410 X 879 มม. ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จํานวน 2 หลังๆละ 6,000.-บาท  ตังไว้  12,000.-บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลือนทึบ จํานวน 13,800 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลือน
ทึบ ขนาด 91.4 X 45.7 X 182.9 ซม. ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จํานวน 3 หลังๆละ 4,600 บาท  ตังไว้  13,800.-บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 29,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2   (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) ราคา 29,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว จํานวน 1 หน่วย
(เพือใช้ในงานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ปากช่อง)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  ราคา 21,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
(เพือใช้ในงานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ปากช่อง)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562 หน้า 67 ข้อ 4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง ตังไว้ 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 68 ข้อ 6)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ตังไว้ 20,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางแก่ อปพร. ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลืองานของทางราชการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามคํานิยาม “สาธารณภัย” ทีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. 2550 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
กลาง ด่วนทีสุด ที มท 0620/ว4890  ลงวันที  10  มิถุนายน  2557  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0407/ว996  ลงวันที 14
  กันยายน  2526  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 231
 ข้อ 1)
ค่าตอบแทนของข้าราชการ  พนักงาน  พนักงานจ้างของ อปท. อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), หนึงตําบลหนึงทีมกู้
ภัย (OTOS), ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ตัง
ไว้  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงให้กับเจ้าหน้าทีดังกล่าว ทีได้
รับคําสังให้ไปปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง เนืองจากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็น
การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซึงต้องปฏิบัติงาน
ตลอด 24  ชัวโมง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3358  ลงวันที  29  ตุลาคม  2553 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120
)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 231 ข้อ 2)

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 90,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ตังไว้  90,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยช่วงเทศกาล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2208  ลงวัน
ที 2 ธันวาคม 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หน้า 232 ข้อ 4)

วันทีพิมพ์ : 5/6/2561  10:49:33 หน้า : 17/63



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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หน้า 232 ข้อ 5)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  ตังไว้ 150,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ
และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการฝึกอบรม  เสริมสร้างทักษะให้ อป
พร.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หน้า 233 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ตัง
ไว้  20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและรายจ่าย
อืนๆทีเกียวข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที อาสา
สมัคร ประชาชน เยาวชน ทังในระดับตําบลและหมู่บ้าน ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ซึงออกตามความใน
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0891.4/ว212  ลงวัน
ที 13  กุมภาพันธ์ 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หน้า 234 ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  ตังไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม
โครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้า
หน้าที อาสาสมัคร ประชาชน เยาวชน ทังในระดับตําบลและหมู่บ้าน  ฯลฯ
 ให้ได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขันพืนฐาน
และสามารถปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หน้า 233 ข้อ 6)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้ 15,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเวชภัณฑ์  สําลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้  ถุงมือ  เครืองวัดนํา
ฝน  เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ดามกระดูก เฝือก  นํายาต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2559-2561 หน้า 234 ข้อ 10)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้ 60,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น  ชุดปฏิบัติงาน เครืองแบบ รองเท้า  เสือ กางเกง ผ้า หมวก  ถุง
มือ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย(00123)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 235 ข้อ 12)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองดับเพลิง  ตังไว้ 30,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองดับเพลิง และอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 235 ข้อ 13)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุอืนๆ   ตังไว้  50,000.-บาท   ตามรายละเอียด ดังนี
ค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึงไม่สามารถจัด
เข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่างๆของรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตัง
ไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การกู้ชีพ การกู้ภัย การกู้ภัยทางสูง การกู้ภัยทางนํา และอืนๆที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 235
 ข้อ 14)

งบลงทุน รวม 587,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 587,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 28,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM สังเคราะห์ความถีประเภท 2
 ขนาดกําลังส่ง 10 วัตต์ 
 จํานวน 1 เครือง  ตังไว้ 28,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM สังเคราะห์ความถีประเภท 2 ขนาดกําลังส่ง 10
 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง เพาเวอร์ซัพพลาย  ไมโครโฟน เสา
อากาศ ฯลฯ โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 หน้า 236 ข้อ 16)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จํานวน  2 ชุด จํานวน 99,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จํานวน  1 ชุด ตังไว้ 99,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) โดยมีรายละเอียด
และคุณลักษณะดังนี
หน้ากาก
- เป็นหน้ากากแบบครอบเต็มหน้า ทําด้วยซิลิโคนชนิดทนความร้อน
สูง และมีความนุ่มกระชับกับใบหน้าได้ดี
- มีเลนส์ช่องมองแบบจอกว้าง ขนาด 180 องศา ทําด้วยโพลี
คาร์บอเนต ทนแรงกระแทกทัศนะวิสัยชัดเจน (ไม่หลอกตา) และมีสาร
ป้องกันการเกิดฝ้า (ANTI-FOG) อย่างถาวร
- มีสายรัดเป็นแบบตาข่ายคลุมศีรษะมีสายยึดติดกับหน้ากากทําให้สามารถ
สวมใส่ได้อย่างกระชับและรวดเร็ว
- มีระบบ AIR SWITCH แบบกดปิดอากาศและกดเปิดอากาศจากถังติด
อยู่ทีตัวหน้ากาก พร้อมสายจ่ายอากาศชนิดทนแรงดันสูง สําหรับควบคุม
การจ่ายอากาศได้ตามความต้องการซึงจะไม่ทํา ให้สินเปลือง
อากาศในถัง (โดยไม่จําเป็นต้องสวมวาล์วต่อกับตัวหน้ากากขนาดลําตัว
หน้ากากเวลาจะใช้หรือถอดวาล์วออกจากหน้ากากเวลาเลิกใช้) ทําให้
ประหยัดอากาศในถังไว้ได้มากกว่า
ชุดสะพายหลัง
- โครงสร้างทําจากสารสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง แข็งแกร่งและ
ทนไฟ ลักษณะเป็นแผ่นรูปเปลรองรับเต็มแผ่นหลัง
- มีสายรัดบ่า 2 เส้น รัดเอว 2 เส้น ทําด้วยไนล่อนอย่างดีสําหรับสะพาย
หลังสามารถดึงปรับแต่งให้กระชับเข้ากับขนาดลําตัวของผู้ใช้ได้ง่ายและ
ปลดล็อคออกได้อย่างรวดเร็ว
- มีสายรัดถังต่อติดกับชุดสะพายหลังสามารถล็อคถังได้อย่างแน่น
หนา และปลดออกได้อย่างรวดเร็วเมือต้องการเปลียนถัง
ถังอากาศอัด
- ทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงทนแรงดันได้สูงพิเศษ (นําหนัก
เบา) บรรจุอากาศภายใน ความดัน 300 บาร์ (ให้ปริมาณอากาศ 1,800
 ลิตร) หายใจได้ 45 นาที มีมาตรวัดชนิดตัวเลขบอกปริมาณอากาศภายใน
ถังแบบเรืองแสงได้ในทีมืดทําให้สามารถทราบได้ว่าอากาศเต็มถังหรือ
เพียงพอสําหรับการใช้หรือไม่
- มีเซฟตีวาล์วป้องกันอันตรายทีตัวถัง (ป้องกันการระเบิดของถัง)
ระบบปรับความดัน
- เป็นระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติ โดยมีระบบควบคุมอากาศ 2
 สเตท สเตทแรกติดตังอยู่ทีชุด BACK PACK และสเตทที 2 ยึดติดอยู่ที
ตัวหน้ากากมี AIR SWITCH เป็นตัวควบคุม
- มีปุ่ม BY PASS ติดอยู่กลางทีครอบจมูกให้ปริมาณอากาศ 85/120
 ลิตรต่อนาที ปุ่มปรับด้วยมือใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ระบบสัญญาณเสียงกระดิงเตือน
- ความดัง 90 เดซิเบล เมืออากาศในถังใกล้จะหมดและเหลือ
ประมาณ ? ของถังหรือประมาณ 50 บาร์ โดยเสียงเตือนจะดังตลอด
เวลา จนกว่าอากาศจะหมด
มาตรวัดปริมาณอากาศ
- ทีชุดสะพายหลัง สามารถเรืองแสงมองเห็นได้ในทีมืด
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด   
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- ได้รับมาตรฐาน NFPA, NIOSH หรือ EN 12245 หรือมาตรฐานทีมี
คุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 234 ข้อ 11)

ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) แบบมีสายส่งอากาศชุดทีสอง ชนิดสวม
เร็ว Quick connection (บัดดีไลน์)  จํานวน  1 ชุด

จํานวน 150,000 บาท
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ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) แบบมีสายส่งอากาศชุดทีสอง ชนิด
สวมเร็ว Quick connection (บัดดีไลน์)  จํานวน  1 ชุด ตัง
ไว้ 150,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) โดย
มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี
คุณลักษณะทัวไป
อุปกรณ์เครืองช่วยในการหายใจแบบสะพายหลัง ใช้ในการเข้าผจญ
เพลิง, กู้ภัยในพืนทีอับอากาศ หรือบริเวณทีมีคุณภาพอากาศไม่ปกติหรือ
ไม่ปลอดภัย เช่น มี ฝุ่นละออง, ก๊าซ, ควันไฟมากเกินไปอันอาจจะเกิด
อันตรายแก่ผู้ทีเข้าไปปฏิบัติงาน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45
 นาที  โดยจะประกอบด้วยหน้ากาก, ชุดสะพายหลังพร้อมถังอากาศแรง
ดันสูง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบ
สัญญาณเตือน
 คุณลักษณะส่วนต่าง ๆ ของชุด
1.หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask)
•เป็นแบบครอบทังใบหน้า Full Face Mask ผลิตจาก
วัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester Material)  ซึงมี
คุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันสารเคมีได้ดี เมือสวมใส่ไม่เกิดการ
ระคายเคืองผิวหนัง
•อากาศพิษจากภายนอก ไม่สามารถรัวซึมเข้าไปในหน้ากากได้โดยมีขอบ
ยางรอบหน้ากาก 2 ชัน 
•เลนส์หน้ากากทําจากวัสดุโพลีคาร์บอเนท คงทนต่อการกระทบกระแทก
และรอยขีดข่วน สามารถมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา และสามารถ
ถอดเปลียนได้เมือเกิดการชํารุด สะดวกต่อการทําความสะอาดและบํารุง
รักษา
•หน้ากากออกแบบให้ผู้ใช้ สามารถพูดติดต่อกับผู้อืนขณะสวมใส่ โดย
ผ่าน Speech diaphragm  
•หน้ากากมีสายรัดศีรษะ 5 จุด สามารถปรับให้กระชับกับหน้า  มีระบบ
ป้องกันการเกิดฝ้า
•สามารถถอดชุดควบคุมแรงดันออกจากหน้ากาก โดยการกดปุ่มเพียงปุ่ม
เดียวทีบริเวณหน้ากาก (One button release switch)
•หน้ากากต้องได้มาตรฐาน EN 136
2.ชุดสะพายหลัง (Back plate)
•ทําจากวัสดุผสมระหว่างโพลีเอไมด์และคาร์บอนไฟเบอร์ (Glass-
filled Polyamide with carbon Fibre material) สามารถทนความ
ร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี ออกแบบตามสรีระศาสตร์ นําหนัก
ของอุปกรณ์รวมจะต้องตกลงทีสะโพก ช่วยลดการตึงของกล้ามเนือ การ
ปวดล้า และอาการปวดหลัง 
•มีช่องสําหรับมือจับขณะสวมใส่หรือยกเคลือนย้ายได้สะดวกอยู่ทัง 2 ด้าน
•มีสายรัดถังใช้กับถังอัดอากาศทีมีขนาดตังแต่ 4 ลิตร ถึง 9 ลิตร โดยไม่
ต้องใช้อุปกรณ์เพิมเติม  มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ Cam- Lock 
สามารถล็อคถังได้อย่างแน่นหนาและปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเมือต้องการ
เปลียนถัง สายรัดถังรองรับการใช้งานแบบถังคู่ในอนาคตโดยไม่ต้อง
เปลียนสายรัดถังใหม่
•สายรัดบ่าและเอวทําจากวัสดุ SBR (Styrene Butadiene Rubber) 
เคลือบด้วย Polyester ให้ความทนทาน กันนํา ทนความร้อนและสารเคมี
ได้ดียิงขึน และ สามารถดึงปรับแต่งให้กระชับเข้ากับขนาดลําตัวของผู้ใช้
ได้อย่างง่าย และปลดล็อคออกได้รวดเร็ว  
•สายรัดบ่าและสายรัดเอวสามารถถอดทําความสะอาดได้ โดยไม่ต้องใช้
เครืองมือใด ๆ
•สายรัดเอวสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา เพือให้การกระจาย
นําหนักได้ดียิงขึน และลดอาการปวดหลัง
•มีข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Connect Coupling)บนสายส่งอากาศ
ระหว่างชุดลดแรงดันกับชุดควบคุมแรงดัน
•ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-static)
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3.ชุดลดแรงดัน (REDUCER)
•สามารถใช้กับถังอัดอากาศทีมีแรงดันสูงสุด 200 หรือ 300 บาร์ โดยไม่
ต้องเปลียน ชุดลดแรงดัน
•มีเซฟตีวาล์ว หากระบบลดแรงดันเสียหาย แรงดันในถังจะระบายออกไป
โดยไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งาน
•ชุดลดแรงดันมีเกลียวทีสามารถต่อเข้ากับถังอากาศ เกลียวเป็น
แบบ  DIN G 5/8
•ภายในสายส่งอากาศไปยังเกจวัดแรงดันมีท่อทําจากโลหะผสมเพือป้องกัน
ไม่ให้อากาศรัวออกเมือสายส่งอากาศเกิดฉีกขาด หุ้มด้วยยางทีทนแรงดัน
สูงและสารเคมีได้ดี
4.ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve)
•สวมเข้ากับหน้ากากแบบสวมเร็ว (Quick Connection-Push in) โดย
ไม่ต้องหมุนหรือขันเกลียว เพือความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ออก
แบบไม่ให้หลุดออกจากหน้าโดยง่ายหากถูกกระแทกหรือเกาะเกียวขณะ
ปฏิบัติงาน
•ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเมือหายใจครังแรก และจ่ายอากาศตาม
ปริมาณการหายใจ โดยสามารถจ่ายอากาศได้อย่างน้อย 400
 ลิตร/นาที และควบคุมแรงดันภายในหน้ากากให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศ
เล็กน้อย (Positive Pressure) เพือไม่ให้อากาศพิษจากภายนอกรัวซึม
เข้าไปในหน้ากากได้
•มีฝาครอบชุดควบคุมแรงดัน ทําจากซิลิโคน (Silicone) เพือป้องกันการ
กระแทกและสารเคมี
•มีปุ่มจ่ายอากาศฉุกเฉิน (Bypass) ชนิดกดปุ่มเมือต้องการปริมาณ
อากาศเพิมจากปกติ
•มีปุ่มหยุดจ่ายอากาศชัวคราว เพือประหยัดอากาศในขณะถอดหน้ากาก
โดยไม่ต้องปิดวาล์วทีถังอากาศ
•มีสายส่งอากาศชุดทีสอง ชนิดสวมเร็ว Quick connection (บัด
ดีไลน์)  - เป็นระบบจ่ายอากาศเพิม เพือแชร์อากาศเพือรองรับการทํางาน
เป็นทีมได้  หรือรองรับเมือสวมเข้ากับระบบระบายอากาศภายในชุด
ป้องกันสารเคมี และรองรับเมือต่อเข้ากับถุงคลุมศีรษะเพือให้การช่วย
เหลือผู้ประสบภัย 
5.เกจวัดแรงดันและระบบสัญญาณ
เตือน (Pressure Gauge and Warning System)
•เกจวัดแรงดันในถังอัดอากาศ หน่วยเป็น บาร์ 
•เกจวัดแรงดันเรืองแสงเพือให้มองเห็นได้ในทีมืด 
•เกจวัดแรงดันหุ้มด้วยยางคลอโรพรีน (Chloroprene) รองรับ
แรงกระแทก และทนสารเคมีได้ดี
•ระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงหวีดเตือนอากาศในถังใกล้หมด ถูกควบคุม
ด้วยแรงดันปานกลาง (Medium Pressure) ระหว่าง 6-9 บาร์ จะมีเสียง
เตือนเมืออากาศในถังเหลือประมาณ 55 +/-5 บาร์ โดยเสียงหวีดจะดังต่อ
เนืองทีความดัง 90 dBA จนอากาศในถังหมด 
6.ถังอัดอากาศ ชนิดถังคาร์บอนคอมโพ
สิต (Carbon Composite Cylinder)
•เป็นถังอัดอากาศ ทําด้วยวัสดุ  คาร์บอนไฟเบอร์ และอลูมิเนียม (Fully-
wrapped Carbon Fibre Composite)  ตามมาตรฐาน EN12245 ถัง
อัดอากาศขนาด 6.8 ลิตร แรงดัน 300 บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45
 นาที ทีอัตราการหายใจ 40 ลิตรต่อนาที
•มีวาล์วควบคุมการจ่ายอากาศ อยู่ในแนวเดียวกับถังอัดอากาศ สามารถใช้
งานได้ทังผู้ทีถนัดมือซ้ายหรือขวา
•มีเซฟตีปลัก (Safety Plug) สําหรับปิดวาล์วถังเพือความปลอดภัยใน
การขนส่ง 
•ส่งมอบถังอัดอากาศทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถตรวจสอบได้จากฉลาก
บนตัวถังอัดอากาศ
7.นําหนักชุดรวมทังสินไม่เกิน 12 กิโลกรัม  (ไม่รวมกล่อง)  
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8.มาตรฐาน (Approval)
บริษัทผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001, หน้ากากได้มาตรฐาน EN 136
 และอุปกรณ์เครืองช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN 137:2006 Type 2
 (มาตรฐานยุโรปปี 2006 เป็นมาตรฐานปีล่าสุดสําหรับชุดเครืองช่วย
หายใจ) และมาตรฐาน ATEX (มาตรฐานสําหรับอุปกรณ์ทีไม่ก่อให้เกิด
ประกายไฟ) หรือมาตรฐานทีมีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า
9.มีคู่มือการใช้งานอย่างละ 1 ชุด
10. ฯลฯ     
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 234 ข้อ 11)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ จํานวน 70,000 บาท
ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์  3 ชัน ขนาด 1.5
 นิว ยาว  20 เมตร มีข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5 นิว จํานวน  6  เส้น ตัง
ไว้  70,000.-บาท   โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี
- สายส่งนําดับเพลิงความยาว 20 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5
 นิว   มีข้อต่อสวมเร็วเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว  
- ตัวสายส่งนําดับเพลิง มี 3 ชัน ไม่มีตะเข็บ 
- ทัง 3 ชัน ยึดติดกันแน่นเสมือนเนือเดียวกัน 
- มีคุณสมบัติไม่ทําปฏิกิริยากับนําทะเลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุก
ชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน
ความร้อน ความเย็น การขัดสี และการบิดงอ ได้เป็นอย่างดีเยียม 
- สายส่งนําดับเพลิงไม่ดูดซับนํา ทําความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วน
เก็บได้โดยไม่ต้องทําให้แห้งก่อน
- ฯลฯ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 235 ข้อ 15)

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
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ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 1 หัว   ตังไว้ 30,000.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี
- มีด้ามจับทีกระชับมือ แบบด้ามปืน
- มีคันโยก เปิด – ปิด นํา แบบ BALL VALVE สามารถเปิด – ปิด นําทีหัว
ฉีดได้โดยตรง
- มีตําแหน่งปรับปริมาณนํา 4 ตําแหน่ง คือ 30 – 60 – 95 – 125
 แกลลอน/นาที (หรือ 115 – 230 – 360 – 475 ลิตร/นาที) และ
ตําแหน่ง FLUSH เพือใช้ปรับในกรณีทีมีสิงสกปรกปะปนมากับนํา เมือ
ปรับมาตําแหน่ง FLUSH หัวฉีดจะเปิดกว้างมากทีสุดเพือไล่สิงสกปรก
ออกไปจนหมด
- หัวฉีดนําดับเพลิงสามารถปรับเป็นลําตรง กึงลํากึงฝอย และม่านนําได้
- ข้อต่อทางเข้า (INLET) ใช้กับสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว (เกลียว
อเมริกัน)
- สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็วได้ (QUICK COUPLING) ซึงจะมีข้อต่อ
สวมเร็วมาพร้อมกับหัวฉีด
- เป็นหัวฉีดทีมีนําหนักเบา ผลิตจาก อลูมินัมอัลลอย นําหนักเพียง 4.2
 ปอนด์ หรือ 1.9 กิโลกรัม 
- ผลิตโดยมาตรฐาน NFPA 1964 STANDARD หรือมาตรฐานทีมี
คุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 235 ข้อ 15)
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือชุดเปลกู้ภัย SKED พร้อมอุปกรณ์เกียวยึด จํานวน 60,000 บาท
ค่าจัดซือชุดเปลกู้ภัย SKED พร้อมอุปกรณ์เกียวยึด  จํานวน  1 ชุด ตัง
ไว้ 60,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเปลกู้ภัย SKED พร้อม
อุปกรณ์เกียวยึด เพือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้
ภัย ฯลฯ โดยมีลักษณะดังนี
- เปลม้วนชนิดเคลือนย้ายได้ทังแบบลากทางราบ ดึงในแนวดิง ฯ เหมาะ
สําหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพืนทีอับอากาศ ในทีแคบ ในท่อหรือ
ปล่อง ฯลฯ โดยสอดแผ่นเปลเข้าด้านใต้ลําตัวและโค้งโอบเข้ารอบตัว รัด
และตรึงเปลด้วยแถบเชือกพร้อมอุปกรณ์ปลดเร็ว ดึงขึนหรือลากเปลด้วย
สายโยงทีมาในชุดเปล
- ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ซึงเหนียวและทนทาน เริมละลายที
อุณหภูมิ 232 – 260 องศาเซลเซียส
- พร้อมชุดสายรัด โยงเปลเข้าหาตัวผู้ป่วย และหูหิว สําหรับการยกเคลือน
ย้ายทังแนวราบและบนทีสูง
- แถบเชือกโยงเปล ทนแรงดึงได้ 9,000 ปอนด์
- เชือกทีใช้ลาก ทนแรงดึงได้ 5,800 ปอนด์
- พร้อมกับอุปกรณ์เสริม เช่น กระเป๋าสะพายแบบเป้, เชือกดึงบริเวณ
ศีรษะยาว 6 ฟุต พร้อมมือจับ, เชือกดึงแนวดิงขนาด 3/8 นิว ยาว 28
 ฟุต, คาราบิเนอร์เหล็กขนาด 40 กิโลนิวตัน, สายโยง 2 เส้น, หูหิวแยก
ชิน ถอดประกอบได้ 4 เส้น
- ล้างทําความสะอาดง่าย สามารถม้วนเก็บในกระเป๋า สะดวกพกพา เหมาะ
สําหรับใช้เคลือนย้ายและนําส่งผู้ประสบภัยบนพืนราบ
- ขนาด 3x8 ฟุต เมือกางออก
- ขนาด 9x36 นิว เมือม้วนเก็บ
- นําหนัก 8.16 กิโลกรัม
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหา
ตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 236 ข้อ 17)
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ค่าจัดซือสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว จํานวน 150,000 บาท
ค่าจัดซือสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว จํานวน 7  ตัว ตังไว้ 150,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ไว้ใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  การกู้ภัย ฯลฯ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- Harness กู้ภัยชนิดเต็มตัว มีแผ่นเสริมรองไหล่และกลางหลัง เพือการ
สวมใส่ทีสบายระบายอากาศได้ดี สามารถถอดออกได้
- ห่วงรูปตัว “D” ขนาดใหญ่ช่วงกลางหลัง ออกแบบให้อยู่ตําแหน่งกลาง
หลัง พอดีกับช่วงตัวของผู้สวมใส่ ให้ความมันคงแข็งแรงในการรับนําหนัก
- มีห่วงเกียวใช้คล้อง หรือแขวนพกพาอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ, คาราบิ
เนอร์, เครืองมือต่างๆทังด้านซ้ายและขวา
- ห่วงรูปตัว “D” ด้านหน้า ช่วยเพิมความสบาย ให้กับการโรยตัวในท่านัง
- ห่วงรูปตัว “D” ช่วงกลางอก ช่วยในการทํางานทีต้องยกตัวขึน หรือดึงตัว
ขึนในการทํางานร่วมกับอากาศยาน
- แถบเชือกช่วงกลางลําตัว ระหว่างห่วงรูปตัว “D” ด้านหน้า มีพืนทีให้
สามารถใช้ติดอุปกรณ์ไต่ขึน, สายกันตก หรือสาย Landyard ได้
- ห่วงรูปตัว “D” ด้านข้างเอวทังซ้ายและขวา work positioning ring 
เพือยึดกับสายโยงกันตก กําหนดจุดในการทํางาน
- มีห่วงปลดเร็วบริเวณ สายรัดช่วงไหล่ 1 จุด และขาทังสองข้าง ช่วยให้
การสวมใส่สะดวกรวดเร็วยิงขึน
- มีแผ่นรองซับช่วงขา สามารถปรับให้อยู่ในตําแหน่งทีต้องการ
- เหมาะกับเอวขนาด 28 – 34 นิว หรือ 34 - 46 นิว
-  จุดยึดเกียว D – ring 5 จุด : ช่วงกลางเอวด้านหน้า/ ช่วงกลางอก/ ช่วง
กลางหลัง/ เอวด้านซ้ายและขวา
- มีจุดปลดเร็ว 3 จุด : ช่วงสายรัดอกด้านซ้าย/  ช่วงต้นขาด้านซ้าย/ และ
ต้นขาด้านขวา  
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหา
ตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 236 ข้อ 17)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 10,834,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,558,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,558,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,419,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  1,419,000.-บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน 5  อัตรา (นัก
บริหารงานการศึกษา 2 อัตรา,นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ, ครู
ผู้ดูแลเด็ก)   ตามกรอบอัตราพนักงานจ้างและตําแหน่งที ก.ท. กําหนด
ไว้ โดยคํานวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  1,199,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 220,000
.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา(00211)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้  30,000.-บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  และเงิน
ทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง
เป็นพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้ 60,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 937,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตังไว้  937,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปราย
เดือน จํานวน 6 อัตรา (ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 5 อัตรา,คนงานทัว
ไป)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 370,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 567,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้ 112,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 5
  ร้อยละ 4  และร้อยละ 3 จํานวน   2   อัตรา  และเพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 72,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา(00211)

งบดําเนินงาน รวม 3,785,000 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 655,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ    ตังไว้      60,000.-บาท    ตาม
รายละเอียด  ดังนี
ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้    50,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีอยู่ในความรับผิดชอบของการรับ
จ้าง  เช่น  การกําจัดปลวก  ดูดส้วม  ทําความสะอาดทีนอนผ้าม่าน  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง   ทัง   3   แห่ง   ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดผ้าสีทีใช้ตบแต่งเวทีในงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิล    หรือรายจ่ายอืน ๆ เกียวกับจ้างเหมาบริการอืน ๆ และค่าจ้างเหมา
แรงงานให้ผู้รับจ้างทํางานอย่างหนึงอย่างใดทีจําเป็นต้องดําเนินการใน
ระหว่างปีงบประมาณ     ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 5 )
 จ้างเหมาบริการติดตังเดินสายเชือมอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ ตัง
ไว้ 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของการรับจ้างเดินสายและเชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์  เพือจัดทําศูนย์ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง     ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68  ข้อ 5 )

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรอง  ตังไว้   10,000.-บาท  
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองของบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาเยียมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง  การประชุม และอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 170,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตังไว้  170,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่า
สือการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  226 ข้อ  9)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ตังไว้ 90,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงอาหาร  ค่าของรางวัลให้กับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม  ค่า
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา  เสือผ้า  หรือ
อืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  226
  ข้อ  10)

วันทีพิมพ์ : 5/6/2561  10:49:33 หน้า : 29/63



ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 125,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังไว้ 125,000
.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดทําโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา 5 ปี ( 2557-2561) ดังมีราย
ละเอียดต่อไปนี
โครงการส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ สําหรับเด็กเล็ก งบประมาณ ตัง
ไว้ 20,000.- บาท
โครงการตรวจสุขภาพเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 10,000.- บาท
โครงการจัดงานวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 15,000.- บาท
โครงการจัดเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถินของตน ตังไว้ 30,000.- บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก โดยการเต้น cover dance ตัง
ไว3้0,000.- บาท
โครงการอบรมปลูกฝังค่านิยมในเด็กเล็กและเยาวชนท้องถินรักษ์สิงแวด
ล้อม ตังไว้ 20,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 226  ข้อ 9 )

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 70,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  67  ข้อ  1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้  130,000
.-บาท   ตามรายละเอียดดังนี
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตังไว้ 30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือ
จําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   68
  ข้อ  6)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ตังไว้ 100,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่างๆ  ทีมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมหรือจําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   68
  ข้อ  6)

ค่าวัสดุ รวม 3,110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  80,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของ อบต. เช่น กระดาษ  หมึกเครือง
พิมพ์  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  แฟ้ม  ตรายาง  นําดืม  สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67  ข้อ  4)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  90,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ทีนอนสําหรับเด็กเล็ก  แปรง ไม้กวาด ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่องและอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67
  ข้อ  4)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,230,000 บาท
ค่าอาหารเสริม(นม)   ตังไว้  2,230,000.-บาท
ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ตังไว้ 2,000,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพืนที อบต.ปากช่อง จํานวน 6 โรงเรียน จัด
สรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที 6  จํานวน  260  วัน  ประกอบด้วยเด็ก
นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.   จํานวน  100,000.-บาท  และตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  จํานวน  1,900,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   238  ข้อ  8 )
ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้  230,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ปากช่อง จํานวน 280 วัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  จํานวน  50,000.-บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน 180,000.-บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562  หน้า   238  ข้อ  8)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 600,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ตังไว้ 600,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง     จํานวน  3   ศูนย์  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองมะค่า ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านลําทองหลาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบันไดม้า จํานวน 280 วัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  จํานวน 150,000.- บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  450,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562  หน้า   238  ข้อ  8)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
แผ่นบันทึกข้อมูล , แผ่น CD-R  , หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุอืนๆ  ที
เกียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67
  ข้อ  4)

วันทีพิมพ์ : 5/6/2561  10:49:33 หน้า : 31/63



วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท
ค่าอุปกรณ์จัดทําสือการเรียนรู้ อุปกรณ์และวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตังไว้   60,000.-บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ และวัสดุการ
ศึกษาเด็กเล็ก  และอืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดทําสือการเรียนรู้  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67
  ข้อ  4)

งบลงทุน รวม 101,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือลําโพงพกพา จํานวน 30,000 บาท
จัดซือลําโพงพกพา ตังไว้ 30,000.-บาท(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน โดยจัดหา
อย่างประหยัด) เพือจัดซือลําโพงแบบพกพา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67  ข้อ  4)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ตังไว้ 20,000.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคา
ท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67  ข้อ  4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) ราคา 22,000.- บาท จํานวน  2 เครือง เป็นเงิน 44,000
 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2 ) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน       1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
- มีลําโพง ตามแบบมาตรฐาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   67  ข้อ  4)
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900
 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 * 1,200 dpi 
หรือ 1200 * 4800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 * 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562  หน้า   67  ข้อ  4)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน      ตังไว้    30,000.-บาทเพือเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ    ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 5 )

งบเงินอุดหนุน รวม 4,360,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 4,360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,360,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตังไว้  4,360,000.-บาท
อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม ให้กับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.ปากช่อง  ตัง
ไว้ 380,000.-บาท   เพืออุดหนุนงบประมาณเป็น ค่าจ้างครู ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และสือการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.ปากช่อง จํานวน 6
 โรงเรียน รายละเอียดดังนี
 อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว    เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดซือโต๊ะหินอ่อน เพือส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษา ให้มี
ศักยภาพพร้อมในทุกด้าน เป็นเงิน 50,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562  หน้า   70  ข้อ 14 )
 อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ    เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เพือส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษา ให้มีศักยภาพพร้อมใน
ทุกด้าน  เป็นเงิน 80,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562  หน้า   70  ข้อ 16 )
 อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านลําทองหลาง    เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการในพระราชดําริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพือส่งเสริมสนับ
สนุนในด้านการศึกษา ให้มีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน       เป็น
เงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   70  ข้อ 15)
อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านซับนําเย็น    เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเกษตรพอเพียงเพืออาหารกลางวัน(เพาะเห็ด) เพือส่งเสริมสนับ
สนุนในด้านการศึกษา ให้มีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน       เป็น
เงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   70  ข้อ 17)
อุดหนุนให้โรงเรียนวัดบันไดม้า    เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดหาสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพือการอ่านออกเขียนได้ 100%
   เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   70  ข้อ 18)
อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองมะค่า    เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพือการสือสารทาง
การศึกษา เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า   70
  ข้อ 13)
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ตังไว้  3,980,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปี
ที 6  สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน(สพฐ.)     จํานวน    200   วัน    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. จํานวน  1,248,000.- บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  2,732,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562  หน้า   238  ข้อ  8)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,803,220 บาท
งบบุคลากร รวม 3,439,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,439,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,304,920 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้ 1,304,920.- 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)

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 349,920 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังไว้ 349,920.- 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)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตังไว้ 8,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,513,080 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 1,513,080.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) 3 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไปรายเดือน จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ คนงานประจํารถ
ขยะ 7 อัตรา คนงานทัวไป 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 183,300 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 183,300.- บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และร้อย
ละ 3 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และเพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
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เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินอืนๆ ตังไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคล
ที อปท.จ้างเป็นการชัวคราว เพือกรณีในลักษณะทีมิใช่จ้างเหมาแรง
งาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชัวคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

งบดําเนินงาน รวม 520,000 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)

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 68 ข้อ 5) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  10,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครืองดืม สําหรับรับรองของบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมาเยียมงานด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย ตัง
ไว้ 40,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํา
โครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)(แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83 ข้อ 1 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 60,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค โรค
เรือน โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อทีเกิดขึนใหม่ ตัง
ไว้ 60,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํา
โครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 238 ข้อ 9 )
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 30,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 68 ข้อ 6 )

ค่าวัสดุ รวม 230,000 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)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4) 

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)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4) 

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
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4 ) 

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)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4 ) 
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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
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4 )

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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

งบลงทุน รวม 514,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000.-บาท
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง รายละเอียดดังนี
- ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
- ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
- กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 67 ข้อ 4 )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จํานวน 65,000 บาท
ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัว
เรือน จํานวน 65,000.-บาท ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือน จํานวน 100 ใบ 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)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82
 ข้อ 3 )
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000.-บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือซ่อมแซมบํารุงรักษา โครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ตังไว้ 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 ข้อ 6

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 290,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (บริเวณภายใน อบต.ปากช่อง) จํานวน 125,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (บริเวณภายใน อบต.ปากช่อง) ตัง
ไว้ 125,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. มีพืนทีอาคารไม่น้อยกว่า 16 ตร.เมตร ก่อ
สร้างตามแบบ อบต.ปากช่องกําหนด รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 176 ข้อ 137 )

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการเทลานจอดรถ ค.ส.ล. (บริเวณภายใน อบต.ปากช่อง) จํานวน 165,000 บาท
โครงการเทลานจอดรถ ค.ส.ล. (บริเวณภายใน อบต.ปากช่อง) ตัง
ไว้ 165,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าเทลานจอดรถ ค.ส.ล. (บริเวณภาย
ใน อบต.ปากช่อง) ขนาดไม่น้อยกว่า 386 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางรางระบายนําสําเร็จไม่น้อย
กว่า 44 เมตร วางท่อระบายนําขนาด ศก.0.40*1.00 ม
. จํานวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สําเร็จรูปและฝาปิด ค.ส.ล
. จํานวน 1 บ่อ ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องกําหนด รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ของอบต. ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 175 ข้อ 132)

งบเงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 330,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  รวม   330,000.-บาท 
อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 22 หมู่
บ้าน หมู่บ้านละ 15,000.-บาท ตังไว้ 330,000.-บาท เพืออุดหนุนให้
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของหมู่บ้านในการให้บริการสาธารณสุข
ตามแผนชุมชนหมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221
)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 237 ข้อ 5)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการกลุ่มวัยใสห่าง
ไกลยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 239 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง ตัง
ไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมและ
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 228 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
งานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ    คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร       ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 227 ข้อ 6)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี ตัง
ไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ ส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบ
ครัวแก่ประชาชนในพืนที การเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัด
ตังศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับนโยบายทีเน้นหนักและมุ่งผล
สัมฤทธิ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 229 ข้อ 13)
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลปากช่อง OSCC จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลปากช่อง OSCC ตัง
ไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตังครรภ์ไม่พร้อม  2) การค้า
มนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 228 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบลปากช่อง จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบล
ปากช่อง ตังไว้ 150,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานฝึกอบรมให้
ความรู้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สตรี แม่บ้าน เกษตรกร ได้แก่ การ
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพือให้ประชาชนมีราย
ได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน อาทิ
เช่น การอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74 ข้อ 1)
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีระเบียบกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีระเบียบกฎหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกฎหมาย อํานาจ
หน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,127,380 บาท
งบบุคลากร รวม 3,371,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,371,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,629,320 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  2,629,320.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 8  อัตรา ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายก่อ
สร้าง  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  วิศวกรโยธา  นายช่าง
โยธา(3 อัตรา)  นายช่างไฟฟ้า  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
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. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตังไว้  67,200.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 478,680 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้    478,680.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานตามภารกิจ จํานวน   จํานวน  2  อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ  พนักงานขับรถยนต์ และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปรายเดือน  ไว้
จํานวน  2 อัตรา ได้แก่  คนงานทัวไป(2 อัตรา)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,180 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตังไว้  63,180.-บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อย
ละ 5  ร้อยละ  4  และร้อยละ  3  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   จํานวน   2   อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  พนักงานขับ
รถยนต์ และเพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  2 อัตรา  ได้แก่  คนงานทัวไป(2 อัตรา)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
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เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินอืนๆ ตังไว้  20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคล
ที  อปท.  จ้างเป็นการชัวคราว  เพือกรณีในลักษณะมิใช้จ้างเหมาแรง
งาน  ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชัวคราว  หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มี
ทักษะ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
เคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบ
ก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   ตังไว้   5,000.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  กรณีข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง หรือผู้มีคําสังและ
อนุญาตจากผู้ทีมีอํานาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง เกียวกับ
งานซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ซึงได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

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

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้รวม  100,000.-บาท   ตาม
รายละเอียดดังนี
ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ฯลฯ ตังไว้   300,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า  68  ข้อ  5)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ  ตังไว้รวม  50,000.-บาท  ตามรายละเอียดดังนี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม  ค่าเบีย  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า  67  ข้อ  1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือจําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพ
ดี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
เคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  68 ข้อ  6)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินอืน  ตังไว้  100,000
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทําความ
สะอาด  งานตกแต่งสวนสาธารณะ กําจัดวัชพืช  ขุดลอกลําคลอง   บ่อพัก
ท่อและรางระบายนํา    ลําคลอง    ฝาย   ถนน   ทีสาธารณะ
ประโยชน์   รวมถึงการปรับระดับดิน  อาคาร  รางระบายนํา  ทีมีลักษณะ
ตืนเขินหรือแอ่ง ให้สามารถระบายนําได้ดีตามปรกติ ดําเนินการโดยวิธี
การจ้างเหมาหรือจ้างแรงงงานราษฎรเป็นรายวัน    ค่าจ้างตามอัตราขันตํา
ของจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  68
 ข้อ  6)   

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) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า  67  ข้อ 4)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้  400,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ไฟ หลอดไฟ สวิทช์ และอืนๆ เพือใช้สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ เครืองขยายเสียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า  67  ข้อ 4)

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.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า  67  ข้อ 4)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและค่าขนส่ง ตังไว้  20,000.-บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุต่างๆเช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  กระจกมอง
ข้างรถยนต์  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า  67  ข้อ 4)

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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67  ข้อ 4)

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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  67  ข้อ 4)

งบลงทุน รวม 600,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 275,000 บาท
ค่าจัดซือสัญญาณไฟกระพริบ  ตังไว้   275,000.-บาท  
-ไฟโซล่าเซลล์บอกสัญญาณอันตรายพร้อมติดตังประกอบด้วยโคมไฟ กระ
พริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม.พร้อมหลอด LED 165 หลอด เสาเหล็ก
อาบสังกะสีขนาด  3x3 พร้อมติดตัง จํานวน 10 จุด (บ้านลํา
ทองหลาง,บ้านไทยเจริญบ้านคลองตาลอง,บ้านหนองผักเสน,บ้านบันใด
ม้า,หนองกะโตวา,บ้านหนองยาง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  หน้า  67  ข้อ 4)
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองตัดไฟเบอร์ จํานวน 6,500 บาท
เครืองตัดไฟเบอร์  ตังไว้  6,500.-บาท
-มอเตอร์กําลังสูงถึง 2,000 วัตต์
-แท่นตัดไฟเบอร์  14  นิว  2,000  วัตต์
-ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะตามขนาดทีต้องการ 
-รูปทรงออกแบบใหม่ แข็งแรงทนทาน 
-ใช้งานง่ายด้ามจับถนัดมือ 
-ฉนวนสองชัน 
-กําลังไฟฟ้า 2,000  วัตต์ 
-แผ่นตัด 355 มม. (14  นิว) 
-ความเร็วรอบขณะเดินเครืองเปล่า 3,800 รอบ/นาที
-ขนาด (ย*ก*ส) 500*280*600 มม. 
-นําหนักสุทธิ 16.2 กก. 
-ความยาวสายไฟ  2.5  เมตร 
-แปรงถ่าน CB-230A
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหา
ตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด)ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน(00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  67
  ข้อ 4)  

ตู้เชือมกระเป๋าหิว(ตู้เชือมอินเวอร์เตอร์) จํานวน 9,500 บาท
ตู้เชือมกระเป๋าหิว- (ตู้เชือมอินเวอร์เตอร์)  ตังไว้  9,500.-บาท
-กําลังเชือม 200A (DC) เสียบปลักไฟบ้าน 220V
-เชือม เหล็ก - สแตนเลส - อลูมิเนียม แบบธูปไฟฟ้าได้ มี
ปุ่ม ARC Force เพือช่วยในการซึมลึกของลวด
เชือมสําหรับเชือมชินงานทีหนา
-มีปุ่ม Hot Start สําหรับช่วยในการเริมต้นเชือม
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหา
ตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด)ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  67
  ข้อ 4) 
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 25,000 บาท
ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์  ตังไว้  25,000.-บาท  
-เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียว          
-ปริมาตรกระบอกสูบ  31.8 ลบ.ซม.
-แรงม้าสูงสุด  1.5 kW, (2.0 HP)
-บาร์ (แผ่นบังคับโซ่)  12 นิว 
-บาร์ (แผ่นบังคับโซ่) 18 นิว(พร้อมโซ่)  
-ขนาดโซ่  3/8? PMMC3
-ระบบสตาร์ทเครืองเชือกดึงสตาร์ท
-นํามันเชือเพลิง(นํามันเบนซิน)
-ความจุถังนํามัน  0.25  ลิตร
-ความจุถังนํามันโซ่  0.15  ลิตร
-นําหนัก  3.9  กก.
-อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ่ 12 นิว , โซ่ , ปลอกหุ้ม
บาร์ , ตะไบ , ชุดเครืองมือ
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหา
ตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด)ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  67
  ข้อ 4)

ราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) จํานวน 204,800 บาท
ราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail)   ตังไว้ 204,800.-บาท  
-ความยาว 128 เมตร 
-ความหนา  2.5 มิลลิเมตร
-เสาการ์ดเรล ขนาด 0.4 นิว ยาว 2.00 เมตร 
-พร้อมแผ่นปิดหัว - ท้าย  แผ่นปะกับ และอุปกรณ์ในการติดตัง 
พร้อมติดตัง จํานวน 3 จุด (หมู่ที 2 บริเวณทางลงฝายนําล้น 50 เมตร ,หมู่
ที 3 บริเวณคอสะพาน 2 ฝัง 38 เมตร ,หมู่ที 5 บริเวณทางลงฝาย 40
 เมตร รวมระยะทาง  128 เมตร  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณแต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่าง
ประหยัด)ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  67  ข้อ 4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตังไว้ 80,000.-บาท  (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า  68 ข้อ 6)

งานไฟฟ้าถนน รวม 10,780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,525,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,525,500 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,525,500 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังไว้  5,525,500
.-บาท   ตามรายละเอียดดังนี
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ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้น
เชือมหนองมะค่า)  ตังไว้  500,000.-บาท บ้านคลองตาลอง  หมู่ที 1
 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการขุดรือ
ผิวจราจรเดิม จํานวน 1,175 ตร.เมตร และซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 235
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,175  ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์พลาสติก จํานวน 71 ตร.เมตร ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90 ข้อ 13)
ซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณฟาร์มวัวครูโต้ง-บ้านนาย
ประสงค์ แก้วระหัน)  ตังไว้  258,000.-บาท บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4
 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการซ่อม
แซมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซีล) ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า 800  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์พลาสติก จํานวน 60 ตร
.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301 รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 97 ข้อ 66)
ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณบ้านหนองมะค่า-บ้านคลองตาลอง)  ตัง
ไว้ 500,000.-บาท บ้านหนองมะค่า หมู่ที 5  ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการปูเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 256 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อม
แซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า    1,280 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี
เทอร์โมพลาสติก จํานวน 57 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิ
การ เลขที ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน (00240
) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  หน้า 100 ข้อ 83)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟัลต์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตัง
ไว้ 436,000.-บาท บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที 6  ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการขุดรือผิวจราจรเดิมออก และ
ทําการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิด
แอสฟัลต์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 255 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า  1,020 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 60 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 101
 ข้อ 90)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอย 3)  ตังไว้ 267,000
.-บาท บ้านลําทองหลาง หมู่ที 7 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัด
นครราชสีมา   โดยทําการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 204 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า  1,020 ตร.เมตร และทําการฉาบผิวจราจรชนิดเคฟซิลพืนทีซ่อม
แซมไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการ เลข
ที ม/ฐ 2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 102 ข้อ 98)
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ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 500,000.-บาท  บ้านแก่น
ท้าว หมู่ที 9 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ทําการปูเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 215 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า   1,290 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 48 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที ทช
-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562  หน้า 107
 ข้อ 137)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต(บริเวณทาง
หลวง-เคบิน) ตังไว้ 258,000.-บาท บ้านหนองกะโตวา หมู่ที 10  ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการขุดรือผิว
จราจรเดิมออก และทําการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัล
ท์ ค
อนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อม
แซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  600 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี
เทอร์โมพลาสติกจํานวน 28 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทเลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240
)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 108 ข้อ 142)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต(บริเวณซอยนายฉะอ้อน) ตังไว้ 449,000.-บาท บ้าน
หนองสวอง หมู่ที 13 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยทําการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า  1,200 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที ทช-2-303
 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 114 ข้อ 184)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 500,000.-บาท  บ้านซับ
นําเย็น  หมู่ที 14  ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยทําการปูเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อม
แซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า    1,290 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี
เทอร์โมพลาสติก จํานวน  48  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิ
การ เลขที ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 116
 ข้อ 201)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 500,000.-บาท บ้าน
เหนือ หมู่ที 15 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยทําการปูเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อม
แซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  1,290 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี
เทอร์โมพลาสติก จํานวน 48 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิ
การ เลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 119
 ข้อ 220)
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ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้น
กลางบ้าน)  ตังไว้  500,000.-บาท  บ้านซับหวาย  หมู่ที 16  ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการขุดรือผิว
จราจรเดิม จํานวน 1,250 ตร.เมตร และซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250  ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์พลาสติก จํานวน 62.60 ตร.เมตร ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 119 ข้อ 220)
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยมาดี 2) ตังไว้ 357,500.-บาท  บ้าน
สะพานดํา หมู่ที 17 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา โดยทําการขุดรือผิวจราจรเดิม จํานวน 636 ตร.เมตร และ
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 159
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 636 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมทางหลวงชนบท เลขที ทช
.-2-201 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งาน
ไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122
 ข้อ 238)
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บ้านนายสว่าง-บ้านนางชําเรือง) ตัง
ไว้  250,000.-บาท บ้านไทยเจริญ หมู่ที 20 ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตรหรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า  960 ตร.เมตร และทําการฉาบผิวจราจรชนิดเคฟซิ
ลพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิ
การ เลขที ม/ฐ 2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 130
 ข้อ 294)
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บ้านนายหนูพูน-ถังประปา) ตัง
ไว้ 250,000.-บาท  บ้านไทยเจริญ หมู่ที 20  ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า  960 ตร.เมตร และทําการฉาบผิวจราจรชนิดเคฟซิ
ลพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิ
การ เลขที ม/ฐ 2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 130
 ข้อ 298)

งบลงทุน รวม 5,021,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,021,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้านตาดิษฐ์) จํานวน 142,500 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้านตาดิษฐ์) ตัง
ไว้ 142,500.-บาท  บ้านสะพานดํา  หมู่ที 17 ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อ
สร้างถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 276.50 ตร.เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพพืนที หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 4 ลบ.เมตร  พร้อมปรับเกลีย
เรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมทางหลวงชนบท เลขที ทช
.-2-201 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 122 ข้อ 243) 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณต่อจากบ้านผู้ช่วยดาว) จํานวน 219,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณต่อจากบ้านผู้ช่วยดาว) ตัง
ไว้ 219,000.-บาท  บ้านหนองน้อย หมู่ที 12  ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีการ
ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 420 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพืนทีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร ปรับเกลีย
เรียบ ก่อสร้างตามแบบ กรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-201รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)(แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 112 ข้อ 169) 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(เส้นกลางบ้าน) จํานวน 501,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(เส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 501,000.-บาท บ้าน
โนนอารีย์  หมู่ที 19  ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา โดยทําการขุดรือถนนเดิมจํานวนไม่น้อยกว่า 1,050 ตร
.เมตร และทําการก่อสร้างถนนถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า  900 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทังสองข้าง กว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-201 รวมป้ายชัวคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 128 ข้อ 281)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนํา (บริเวณบ้านดาบสุกิจ) จํานวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนํา (บริเวณบ้านดาบสุ
กิจ) ตังไว้ 500,000.-บาท  บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที 18 ตําบล
ปากช่อง อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 370.20 ตร.เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบ ม/ฐ กรมทางหลวงชนบท เลขที ทช.-2-201 และก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 83 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.50 เมตร ยาว 83 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต
.ปากช่อง รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 125 ข้อ 264)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มลุงแบะ) จํานวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มลุงแบะ) ตัง
ไว้ 500,000.-บาท บ้านหนองตาแก้ว หมู่ที 8  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 76 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทาง
หลวงชนบทเลขที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 103 ข้อ 108)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยพ่อมีอุปถัมท์) จํานวน 281,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยพ่อมีอุปถัมท์) ตัง
ไว้ 281,000.-บาท บ้านหนองน้อย หมู่ที 12 ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตรหรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาด
ยางไม่น้อยกว่า  850 ตร.เมตร  พร้อมวางรางระบายนํา ค.ส.ล. สําเร็จรูป
จํานวน 250 เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที ม/ฐ
 2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หน้า 112 ข้อ 168) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านน้าแจ๋ว-คอกวัวลุงเทียบ) จํานวน 242,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านน้าแจ๋ว-คอกวัวลุง
เทียบ)  ตังไว้  242,000.-บาท บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซีล) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 760  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์
พลาสติก จํานวน 48 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราว และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 97 ข้อ 68)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายโก-เขตเทศบาล) จํานวน 245,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายโก-เขต
เทศบาล) ตังไว้ 245,000.-บาท บ้านหนองกะโตวา หมู่ที 10  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 810 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 32 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 109 ข้อ 146)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายประสิทธิ-นาง
มณีรัตน์)

จํานวน 162,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายประสิทธิ-นาง
มณีรัตน์) ตังไว้ 162,000.-  บาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 21 ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  520 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 30.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301 รวมป้ายชัวคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 131 ข้อ 306)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม -บ้านนาย
เสรี)

จํานวน 254,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม -บ้านนาย
เสรี) ตังไว้ 254,000.-บาท บ้านหนองยาง หมู่ที 22  ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  825 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 39.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301 รวมป้ายชัวคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 134 ข้อ 321)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บ้านพ่อใหญ่ทุย) จํานวน 338,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บ้านพ่อใหญ่ทุย) ตัง
ไว้ 338,000.-บาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 21 ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  1,080 ตร.เมตร พร้อมตีเส้น
จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 42.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ
กรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและรวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 132 ข้อ 307)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม -บ้าน
นายอรรถพงษ์)

จํานวน 246,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณต่อจากถนนลาดยาง
เดิม -บ้านนายอรรถพงษ์) ตังไว้ 246,000.-บาท บ้านหนองยาง หมู่
ที 22 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  800 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 37.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301 รวมป้ายชัวคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 134 ข้อ 324)

วันทีพิมพ์ : 5/6/2561  10:49:34 หน้า : 55/63



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
ซอยเข้าวัดเกาะอุทะการาม)

จํานวน 95,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณซอยเข้าวัดเกาะอุทะการาม)  ตังไว้  95,000.-บาท  บ้าน
ปากช่อง  หมู่ที 11 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัด
นครราชสีมา   โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ยาว 32 เมตร หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 208  ตร.เมตร ก่อสร้างตาม
แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-303  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111 ข้อ 160) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
เส้นหลักหมู่บ้าน

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นหลักหมู่บ้าน)  ตังไว้  500,000.-บาท บ้านโป่งประทุน  หมู่
ที 3  ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 260 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,170  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์
พลาสติก จํานวน 74 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-303 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 96 ข้อ 55)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณสายบ้านลุงฉุง) จํานวน 380,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณสายบ้านลุงฉุง) ) ตัง
ไว้ 380,000.-บาท บ้านหนองผักเสน  หมู่ที 2 ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุก 740 ลบ.เมตร เกลดปรับเกลีย บดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อ
สร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90 ข้อ 19)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณเส้นเชือมหมู่ 21) จํานวน 116,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณเส้นเชือมหมู่ 21) ตัง
ไว้ 116,000.-บาท บ้านหนองผักเสน  หมู่ที 2 ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุก 225 ลบ.เมตร เกลดปรับเกลีย บดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อ
สร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 35)
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โครงการปรับปรุงบริเวณทีทําการ อบต.ปากช่อง พร้อมภูมิทัศน์ (บริเวณ
อาคารถังเก็บนํา ภายใน อบต.)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงบริเวณทีทําการ อบต.ปากช่อง พร้อมภูมิทัศน์ (บริเวณ
อาคารถังเก็บนํา ภายใน อบต.)  ตังไว้ 100,000.-บาท บ้านหนอง
มะค่า หมู่ที 5 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ทําการปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 5.30 เมตร มุงหลังคา
ทําโครงสร้างเหล็กปูผิวพืนด้วยแผ่นไม้สําเร็จและบันไดทางขึน พร้อมทาสี
อาคารโดยรอบ ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานบริหารเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 175 ข้อ 132)
โครงการสร้างศูนย์สุขภาพ(บริเวณกองอาหารสัตว์) หมู่ที 11 จํานวน 200,000 บาท
โครงการสร้างศูนย์สุขภาพ(บริเวณกองอาหารสัตว์)  ตัง
ไว้ 200,000.-บาทบ้านปากช่อง หมู่ที 11 ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการติดตังเครืองออกกําลังกาย พร้อม
สร้างลานกีฬา ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
เคหะชุมชน(00240)งนไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 162 ข้อ 66) 

งบเงินอุดหนุน รวม 233,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 233,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 233,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
ประโยชน์ ตังไว้  233,000.-บาท แยกเป็น
ค่าขยายเขตระบบแรงตําฯพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณบ้าน
นายถนัด เจียมรัมย์) ตังไว้  100,000.-บาท หมู่ที 7  บ้านลํา
ทองหลาง  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ปักเสา
พาดสาย จํานวน 5 ต้น เป็นระยะทาง  80  เมตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 109
  ข้อ  70) 
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณบ้านนายกราว) ตังไว้  52,000
.-บาท หมู่ที 7  บ้านลําทองหลาง ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา ปักเสาพาดสายจํานวน 3 ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 109  ข้อ  71) 
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณบ้านนางฐิติมา สวัสดี) ตัง
ไว้  43,000.-บาท หมู่ที 7  บ้านลําทองหลาง ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปักเสาพาดสายจํานวน 2 ต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน (00240
) งานไฟฟ้าถนน (00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  หน้า 109  ข้อ72) 
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา (บริเวณบ้านนางติม) ตังไว้  38,000
.-บาท หมู่ที 7  บ้านลําทองหลาง  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา  ปักเสาพาดสายจํานวน 2 ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 109
  ข้อ  73) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 212,427 บาท
งบดําเนินงาน รวม 212,427 บาท
ค่าใช้สอย รวม 212,427 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์
ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตัง
ไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์และประชา
สัมพันธ์ ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ร่วมกับ
ประชาชนในตําบล หรือโรงเรียนในตําบล และจัดฝึกอบรมแก่ผู้นําชุมชน
หรือประชาชนในชุมชนเพือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 239 ข้อ 3)
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 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ตังไว้ 100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพให้กับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ ทัง
การอบรม และสัมมนา และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2561 หน้า 67 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ จํานวน 32,427 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ ตังไว้ 32,427.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 299,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 299,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน จํานวน 99,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน ตัง
ไว้  99,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาไว้ในศูนย์เยาวชน
และการกีฬาตําบลปากช่อง   เช่น  ฟุตบอล   ฟุตซอล    ตะกร้อ    เปตอง
    นวม    หรืออืน ๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 230
    ข้อ 4    )

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด   ตังไว้  200,000.-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
) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  230  ข้อ  3)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 760,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 760,000 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) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  241
   ข้อ  1   ) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว

จํานวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว   ตังไว้    300,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดการดําเนินการใน
การจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหารสําหรับผู้มาร่วม
กิจกรรม  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าจัดทําเวที  ค่าตบแต่งเวที  ค่าของ
รางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ค่าดอกไม้ตบแต่งสถานที ค่านํา
อบ  และอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  241  ข้อ  1 )

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ   ตังไว้  300,000.-บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าจัดการดําเนินการในการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ  เช่น ค่าของ
รางวัลพ่อดีเด่น  ค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดทําเวที ค่าตบ
แต่งเวที  ค่าเครืองเสียง   ไฟประดับสถานที  ค่านําดืม ค่าผ้าสีทีใช้ในการ
จัดงาน ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ ค่าการแสดงของเด็กนัก
เรียน  และอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  69  ข้อ  12)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตังไว้ 10,000
.-บาท 
เพือจ่ายเป็นพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความ
สําคัญ    เช่น วันปิยมหาราช  พิธีรําบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุ
รนารี ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรม (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  176
  ข้อ 1   )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตัง
ไว้  20,000.-บาท     เพือจ่ายเป็นค่า  ปลูกต้นไม้   ปลูกป่า   ปลูกหญ้า
แฝก    ตัดหญ้า    กําจัดวัชพืช  ฝึกอบรมเกียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า 84 ข้อ  4)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ตังไว้  20,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าดูแลบํารุงรักษาสวนหย่อม ต้นไม้    แปลงไม้ดอกไม้
ประดับ ตกแต่งสถานที    ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 -2562 หน้า 175  ข้อ  132)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ตัง
ไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวัตถุ
ดิบ ฯลฯ  ตามโครงการทังในด้านการพัฒนาการผลิต  การแปรรูปผล
ผลิต  การจัดจําหน่าย การจัดกิจกรรม การดําเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร   ตลอดจนการจัดทําแปลงสาธิตแปลงทดลองด้านการเกษตร
และปศุสัตว์    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 -2562  หน้า 76 ข้อ  3)   
ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ    ตัง
ไว้   150,000.-บาท   เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ทังระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที  24 สิงหาคม  2553)  โดยจ่ายเป็น
ค่าประชาสัมพันธ์   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดซือวัสดุ
อุปกรณ์        ศึกษาดูงานนอกสถานที    การจัดตังจุดถ่ายทอด   การสนับ
สนุนการจัดตังธนาคารอาหารตามพระราชเสาวนีย์ของพระบรม
ราชินีนาถ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  75  ข้อ  1   
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ตังไว้  30,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้านเกษตร
อินทรีย์ และอืนๆทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 หน้า 249 ข้อ  1  
ค่าใช้จ่ายในโครงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวตําบลปากช่อง จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวตําบลปากช่อง   ตัง
ไว้  40,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ   ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  พืชผัก ผลไม้   และค่าใช้จ่ายในการประกวดกระเช้าผล
ไม้  ขบวนรถแห่งานน้อยหน่า  การประชาสัมพันธ์การท่องเทียว  ฯลฯ
  และอืนๆทีเกียวข้องตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้า  62  ข้อ   1)   

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตังไว้   10,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้
ต่างๆ สี แปรงทาสี จอบ เสียม  เลือย ฯลฯ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่ง
เสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  ตังไว้  30,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ปุ๋ย  ต้นไม้ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่ง
เสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 4)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,521,713 บาท
งบกลาง รวม 22,521,713 บาท
งบกลาง รวม 22,521,713 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 325,713 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้  325,713.-บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ อบ
ต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,000,000 บาท
ประเภทเงินสงเคราะห์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ ตังไว้ 16,000,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ จํานวน 1,989 ราย ในอัตราขันบันได (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560 – 2562 หน้า 227 ข้อ 2)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
ประเภทเงินสงเคราะห์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตังไว้  4,000,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 400 ราย ๆ ละ 800
.- บาท / เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2553 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560 –  2562 หน้า 227 ข้อ 1)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
ประเภทเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยติดเชือ HIV ตัง
ไว้ 120,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 20 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 227 ข้อ 3)

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทเงินสํารองจ่าย  ตังไว้ 1,000,000.-บาท เพือสํารองจ่าย กรณีฉุก
เฉินเกียวกับ สาธารณภัยหรือจําเป็นเพือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวมโดยตรง หรืองบประมาณไม่พอใช้จ่ายกรณีรายรับไม่
เป็นตามทีประมาณการไว้และจําเป็นต้องจ่ายเพือมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. จํานวน 1,000,000.-บาท    ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 586,000 บาท
ประเภทเงินในการจัดการจราจร  ตังไว้ 6,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
โครงการหลักประกันสุขภาพตําบล  ตังไว้  400,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพตําบล และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410
) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 หน้า 237 ข้อ 6)
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน ออม 1
 ส่วน องค์การบริหารส่วนท้องถิน สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล สมทบ 1
 ส่วน ตังไว้ 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 หน้า 228 ข้อ 11)
ประเภทเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตังไว้100,000
.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสําหรับส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด และกิจกรรมสําหรับฝึกอบรมให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัด
ฟืนฟู  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ประเภททุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้ 70,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ 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 460,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตัง
ไว้  460,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  ให้อัตราร้อยละหนึงของรายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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