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ส่วนที่  1 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2557  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากช่อง มีสถานะการเงินดังนี้  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        84,309,914.10.-บาท 
 1.1.2 เงินสะสม               40,469,488.98.-บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม           35,648,640.55.-บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      2,735,160.00.-บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน       2,191,056.68.-บาท 
 1.1.6 เงินกู้คงค้าง                                                                       -         บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2556 

(1) รำยรับจริงทั้งสิ้น         จ ำนวน   80,701,705.12.-บำท 
ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร                    5,408,690.31.-บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              1,104,639.00.-บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            579,817.60.-บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      - บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     530,473.80.-บาท 
   หมวดรายได้จากทุน       - บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                    58,309,198.41.-บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      14,768,886.00.-บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         -         บำท 
 (3) รำยจ่ำยจริง        จ ำนวน        49,730,403.00.-  บำท      
   ประกอบด้วย 
   งบกลาง                            1,414,002.00.-บาท 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว) 15,925,891.00.-บาท 

งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
                          15,715,690.73.-บาท 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)         8,808,920.00.-บาท 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)                                  7,865,900.23.-บาท 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)          - บาท 

  (4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       -         บำท 
  (5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่        5,762,400.00.-บำท 
 



   3 
 
 3. งบเฉพำะกำร 
  ประเภทกิจกำร  - 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. -   มีรายรับ - บาท รายจ่ายจริง - บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ  จ านวน  - บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาลจ านวน  จ านวน  - บาท 
    ก าไรสุทธิ    จ านวน  - บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ -  จ านวน  - บาท 
    ทรัพย์จ าน า    จ านวน  - บาท 

 
 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

     2.1 รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2557 

ประมำณกำรปี 
2558 

ประมำณกำรปี 
2559 

รำยได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 5,408,690.31 4,670,000.00 4,700,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,104,639.00 1,010,000.00 1,135,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 579,817.60 400,000.00 400,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

- - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 530,473.80 230,000.00 252,000.00 

หมวดรายได้จากทุน - - - 
รวมรำยได้จัดเก็บเอง 7,623,620.71 6,310,000.00 6,487,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 58,309,198.41 45,690,000.00 49,513,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

58,309,198.41 45,690,000.00 49,513,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,768,886.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,768,886.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

รวม 80,701,705.12 65,000,000.00 69,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

     2.2 รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
จ่ำยจริง 

ปี 2557 

ประมำณกำร 

ปี 2558 
ประมำณกำร 

ปี 2559 
จ่ำยจำกงบประมำณ    
งบกลาง 1,414,002.00 2,424,890.00  
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้าง
ประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว) 

15,925,891.00 22,010,505.00  

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

15,715,690.73 22,042,505.00  

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

8,808,920.00 13,928,100.00  

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 7,865,900.23 4,594,000.00  
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - -  

รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ 49,730,403.96 65,000,000.00  
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ส่วนที่  2 
ข้อบัญญัติต ำบล 

 

เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 
 

ของ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  

          แผนงานบริหารงานทั่วไป  

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา  

          แผนงานสาธารณสุข  

          แผนงานสังคมสงเคราะห์  
          แผนงานเคหะและชุมชน  

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

          แผนงานการเกษตร  

          แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

          แผนงานงบกลาง  

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น  
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

     แผนงำนงบกลำง 

งบ                     งำน งบกลำง รวม 

งบกลาง   

รวม   

 
 
 
 

    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งบ                งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินกำร    
    ค่าตอบแทน    
    ค่าใช้สอย    

    ค่าวัสด ุ    
    ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
งบเงินอุดหนุน                                                                                                                          
    เงินอุดหนุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น    

รวม    
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    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งบ                     งำน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบบุคลำกร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   

    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    
งบด ำเนินกำร   
    ค่าตอบแทน   
    ค่าใช้สอย   
    ค่าวัสด ุ   
    ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   
    ค่าครุภัณฑ์   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน   
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
    รายจ่ายอื่น   

รวม   
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. 
     แผนงำนกำรศึกษำ 

งบ                    งำน 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

รวม 

งบบุคลำกร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินกำร    

    ค่าตอบแทน    
    ค่าใช้สอย    
    ค่าวัสด ุ    
    ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ์    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น    

รวม    
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  แผนงำนสำธำรณสุข 

งบ                     งำน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำร

สำธำรณสุข 
รวม 

งบบุคลำกร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    
งบด ำเนินกำร   

    ค่าตอบแทน   
    ค่าใช้สอย   
    ค่าวัสด ุ   
    ค่าสาธารณูปโภค   

งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ์   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน   
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
    รายจ่ายอื่น   

รวม   
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  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

งบ                     งำน 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม

สงเครำะห์ 
รวม 

งบบุคลำกร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    

งบด ำเนินกำร   
    ค่าตอบแทน   
    ค่าใช้สอย   
    ค่าวัสด ุ   
    ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ์   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน   
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
    รายจ่ายอื่น   

รวม   
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     แผนงำนเคหะและชุมชน 

งบ                     งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน รวม 

งบบุคลำกร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินกำร    
    ค่าตอบแทน    

    ค่าใช้สอย    
    ค่าวัสด ุ    
    ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น    

รวม    
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     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                     งำน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบบุคลำกร   

    เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) 

  

    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    
งบด ำเนินกำร   
    ค่าตอบแทน   
    ค่าใช้สอย   

    ค่าวัสด ุ   
    ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ์   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน   
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
    รายจ่ายอื่น   

รวม   
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     แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบ                     งำน 
งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลำกร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินกำร    
    ค่าตอบแทน    
    ค่าใช้สอย    

    ค่าวัสด ุ    
    ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น    

รวม    
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งบ                     งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสำหกรรม

และกำรโยธำ 

งำนบริหำรงำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

รวม 

งบบุคลำกร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินกำร    
    ค่าตอบแทน    
    ค่าใช้สอย    
    ค่าวัสด ุ    
    ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน    

งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น    

รวม    
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     แผนงำนกำรเกษตร 

งบ                     งำน งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 

งบบุคลำกร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    
งบด ำเนินกำร   
    ค่าตอบแทน   
    ค่าใช้สอย   
    ค่าวัสด ุ   
    ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ์   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน   
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
    รายจ่ายอื่น   

รวม   
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ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
........................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  
87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอปากช่อง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 68,000,000.-บาท 
  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป  

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา  

          แผนงานสาธารณสุข  

         แผนงานสังคมสงเคราะห์  
          แผนงานเคหะและชุมชน  

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

          แผนงานการเกษตร  

          แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

          แผนงานงบกลาง  

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น  
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง  
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)  
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 

รวมรำยจ่ำย  

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ..............28.กันยายน 2559...............                  
  

 
 (ลงนาม).............................................................                               

                       (นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์)         
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 
 
            อนุมัต ิ
 
             (ลงนาม)................................................ 
             (นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว) 
                            นายอ าเภอปากช่อง 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

รำยรับ 
รำยรับจริง ประมำณกำรปี 

2559 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  ปี 2559 

หมวดภำษีอำกร      
   ประเภทรายรับภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน 

3,277,293.17 3,839,466.27 3,824,409.97  3,700,000.00 

   ประเภทรายรับภาษีบ ารุง
ท้องที่ 

338,159.73 344,411.93 168,718,14  100,000.00 

   ประเภทรายรับภาษีป้าย 784,305.00 635,938.32 996,354.00  900,000.00 
รวมหมวดภำษีอำกร 4,399,757.90 4,819,816.52 4,989,482.11  4,700,000.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ 
และใบอนุญำต 

     

   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

81,507.50 38,567.00 68,140.00  90,000.00 

   ประเภทรายรับรายได้
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

882,550.00 891,8110.00 981,270.00  900,000.00 

   ประเภทรายรับรายได้ค่าปรับ
ผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทาง
บก    

15,800 19,000.00 7,200.00  10,000.00 

   ประเภทรายรับค่าปรับการผิด
สัญญา     

- 45,367.00 6,426.00  10,000.00 

   ประเภทรายรับค่าปรับ(ภาษี
บ ารุงท้องที่)   

34,369.00 25,822.00 32,970.00  2,000.00 

  ประเภทรายรับค่าใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอื
สถานที่สะสมอาหารฯ  

- 40,190.00 32,710.00  40,000.00 

  ประเภทรายรับค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   

7,575.00 4,347.00 6,080.00  5,000.00 

  ประเภทรายรับค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  

80,136.00 60,360.00 60,850.00  75,000.00 

  ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนพาณิชย์  

1,550.00 2,050.00 2,500.00  3,000.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ 
และใบอนุญำต 

1,103,487.50 9,153,813.00 1,198,146.00  1,135,000.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      
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   ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร 

240,178.13 476,191.01 571,145.59  400,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 240,178.13 436,191.01 571,145.59  400,000.00 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค
และกำรพำณิชย์ 

     

   ประเภทรายรับ    - - -  - 
รวมหมวดรำยได้จำก

สำธำรณูปโภคและกำรพำณชิย์ 
- - -  - 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด      
   ประเภทรายรับค่าขายแบบ
แปลน   

418,200.00 392,700.00 285,600.00  160,000.00 

   ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ 

21,937.55 67,587.90 35,110.60  92,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 440,137.55 460,287.90 320,710.60  252,000.00 
หมวดรำยได้จำกทุน      
   ประเภทรายรับค่าขาย
ทอดตลาด 

- - -  - 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน - - -  - 
หมวดภำษีจัดสรร 
   

     

   ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1 ใน 9   

5,277,486.45 6,213,164.11 7,044,092.23  7,000,000.00 

   ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 

6,202,817.12 6,880,780.52 9,180,472.41  8,800,000.00 

   ประเภทรายรับภาษีธุรกิจ
เฉพาะ    

181,767.19 299,320.63 350,261.04  400,000.00 

   ประเภทรายรับภาษีสุรา
    

2,497,005.21 2,755,948.72 2,854,202.78  3,000,000.00 

   ประเภทรายรับภาษี
สรรพสามิต  
  

6,021,089.11 4,954,331.00 6,253,288.97  4,000,000.00 

   ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่
    

200,595.04 118,441.14 119,710.34  100,000.00 

   ประเภทรายรับค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม   

136,813.41 201,194.58 256,019.91  200,000.00 

   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน  

13,011,571.00 16,133,352.00 14,216,642.00  26,000,000.00 

   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียม
น้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล 

4,035.00 17,670.00 10,070.00  13,000.00 
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   ประเภทรายรับค่าภาคหลวง
และค่าธรรมเนียมป่าไม้ 

8,960.00 2,005.00 -  - 

                                        
รวมหมวดภำษีจัดสรร 

33,542,139.53 37,576,207.70 40,284,759.68  49,513,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
   ประเภทรายรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,165,037.00 16,936,164.00 13,007,466.00  13,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,165,037.00 16,936,164.00 13,007,466.00  13,000,000.00 
รวมทุกหมวด 51,890,737,61 69,422,480.13 60,371,709.98  69,000,000.00 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น         69,000,000.-บำท แยกเป็น 
 

1. หมวดภำษีอำกร      รวม         4,700,000.-บำท แยกเป็น 
 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จ านวน       3,700,000.-บาท 
 1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่              จ านวน          100,000.-บาท 
 1.3 ภาษีป้าย      จ านวน          900,000.-บาท 

2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   รวม       1,135,000.-บำท แยกเป็น 
 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน            90,000.-บาท 
 2.2 รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย   จ านวน           900,000.-บาท 
 2.3 รายได้ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   จ านวน             10,000.-บาท 
 2.4 ค่าปรับการผิดสัญญา      จ านวน               2,000.-บาท 
 2.5 ค่าปรับ(ภาษีบ ารุงท้องที่)    จ านวน             10,000.-บาท 
 2.6 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ จ านวน   40,000.-บาท 
 2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน      5,000.-บาท 
 2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน   75,000.-บาท 
 2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน      3,000.-บาท 

3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน     รวม           400,000.-บำท แยกเป็น 
 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จ านวน          400,000.-บาท 

4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด      รวม              252,000.-บำท แยกเป็น 
 4.1 ค่าขายแบบแปลน     จ านวน           160,000.-บาท 
 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จ านวน             92,000.-บาท 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หมวดภำษีจัดสรร      รวม             49,513,000.-บำท แยกเป็น 
 5.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9    จ านวน           7,000,000.-บาท 
 5.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน           8,800,000.-บาท 
 5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน             400,000.-บาท 
 5.4 ภาษีสุรา      จ านวน           3,000,000.-บาท 
 5.5 ภาษีสรรพสามิต     จ านวน           4,000,000.-บาท 
 5.6ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน             100,000.-บาท 
 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จ านวน    200,000.-บาท 
 5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน         26,000,000.-บาท 
 5.9 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล  จ านวน               13,000.-บาท  
 5.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้   จ านวน                       -.-บาท 
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม        13,000,000.-บำท แยกเป็น 
          เงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน        13,000,000.-บาท 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 
แผนงำนงบกลำง            
งานงบกลาง            
  งบกลาง 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00 2,424,890.00    

รวมหมวด 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00 2,424,890.00   
 

รวมงบ 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00 2,424,890.00   
 

รวมงาน 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00 2,424,890.00   
 

รวมแผนงาน 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00 2,424,890.00 -1.23 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป            
  งานบริหารทั่วไป            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 4,706,874.00 5,873,686.00 4,646,468.00 10,319,240.00 11,846,760.00    

รวมหมวด 4,706,874.00 5,873,686.00 4,646,468.00 10,319,240.00 11,846,760.00 6.89  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 7,376,722.60 8,951,359.02 8,177,441.34 4,538,738.00 4,960,000.00    

รวมหมวด 7,376,722.60 8,951,359.02 8,177,441.34 4,538,738.00 4,960,000.00 4.43  
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  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 611,200.00 431,380.00 380,900.00 1,256,800.00 2,422,700.00    

รวมหมวด 611,200.00 431,380.00 380,900.00 1,256,800.00 2,422,700.00 31.69  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 12,714,796.60 15,256,425.02 13,204,809.34 16,114,778.00 19,379,460.00    

รวมงาน 12,714,796.60 15,256,425.02 13,204,809.34 16,114,778.00 19,229,460.00 8.81  
งานบริหารงานคลัง            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 1,023,200.00 1,338,762.00 1,491,465.00 1,922,000.00 2,842,000.00    

รวมหมวด 1,023,200.00 1,338,762.00 1,491,465.00 1,922,000.00 2,842,000.00 19.31  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,501,080.72 1,772,365.64 2,064,063.49 1,590,000.00 1,840,000.00    

รวมหมวด 1,501,080.72 1,772,365.64 2,064,063.49 1,590,000.00 1,840,000.00 7.29  
   
 
งบลงทุน             
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 123,000.00 445,800.00 1,290,900.00 258,900.00 182,500.00    
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รวมหมวด 123,000.00 445,800.00 1,290,000.00 258,900.00 182,500.00 -17.31  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 2,647,280.72 3,556,927.64 4,849,428.49 3,770,900.00 4,864,500.00    

รวมงาน 2,647,280.72 3,556,927.64 4,849,428.49 3,770,900.00 4,864,500.00 12.66  
รวมแผนงาน 15,362,077.32 18,813,352.66 18,054,237.83 19,885,678.00 24,093,960.00 9.57  

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน            
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 400,450.00 343,541.54 425,661.60 630,000.00 258,000.00    

 
รวมหมวด 

 
 

400,450.00 

 
 

343,541.54 425,661.60 

 
 

630,000.00 258,000.00 

 
 

-41.89  
  งบลงทุน            
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    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 126,000.00 50,000.00 875,510.00 140,000.00 279,000.00    

รวมหมวด 126,000.00 50,000.00 875,510.00 140,000.00 279,000.00 33.17  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 526,450.00 393,541.54 1,301,171.60 770,000.00 537,000.00    

รวมงาน 526,450.00 393,541.54 1,301,171.60 770,000.00 537,000.00 -17.83  
รวมแผนงาน 526,450.00 393,541.54 1,301,171.60 770,000.00 537,000.00 -17.83  

แผนงำนกำรศึกษำ            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 364,182.00 341,895.00 355,560.00 1,567,500.00 1,874,000.00    

รวมหมวด 364,182.00 341,895.00 355,560.00 1,567,500.00 1,874,000.00 8.91  
  งบด าเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,756,308.54 2,132,014.16 2,499,876.89 7,116,080.00 3,255,800.00    

 
รวมหมวด 

 
 

1,756,308.54 

 
 

2,132,014.16 2,499,876.89 

 
 

7,116,080.00 3,255,800.00 

 
 

-37.22  
  งบลงทุน            
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    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 34,000.00 32,700 84,500.00 283,100.00    

รวมหมวด 0.00 34,000.00 32,700 84,500.00 283,100.00 54.03  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 2,629,200.00 2,475,200 235,000.00 4,204,000.00    

รวมหมวด 0.00 2,629,200.00 2,475,200 235,000.00 4,204,000.00 89.41  
  งบรายจ่ายอ่ืน            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 2,120,490.54 5,137,109.16 5,363,336.89 9,003,080.00 9,616,900.00    

รวมงาน 2,120,490.54 5,137,109.16 5,363,336.89 9,003,080.00 9,616,900.00 3.30  
รวมแผนงาน 2,120,490.54 5,137,109.16 5,363,336.89 9,003,080.00 9,616,900.00 3.30  

แผนงำนสำธำรณสุข            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 1,603,800.00 2,383,680.00 3,465,680.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 1,603,800.00 2,383,680.00 3,465,680.00 18.50  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 318,031.90 30,175.00 833,522.60 619,500.00 823,605.00    

รวมหมวด 

 
 

318,031.90 

 
 

30,175.00 833,522.60 

 
 

619,500.00 823,605.00 

 
 

14.14  
  งบลงทุน            
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    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 300,000.00 497,400.00 131,950.00 2,715,000.00 2,489,700.00    

รวมหมวด 300,000.00 497,400.00 131,950.00 2,715,000.00 2,489,700.00 -4.33  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 220,000.00 220,000.00 320,000.00 220,000.00 330,000.00    

รวมหมวด 220,000.00 220,000.00 320,000.00 220,000.00 330,000.00 20.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 838,031.90 747,575.00 2,889,272.60 5,938,180.00 7,108,985.00    

รวมงาน 838,031.90 747,575.00 2,889,272.60 5,938,180.00 7,108,985.00 8.97  
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 318,720.50 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 318,720.50 0.00 0.00 0.00 0.00  
 งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 2,298,000.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 2,298,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบอุดหนุน            
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    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 0.00 2,616,720.50 0.00 0.00 0.00    

รวมงาน 0.00 2,616,720.50 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมแผนงาน 838,031.90 3,364,295.50 2,889,272.60 5,938,180.00 7,108,985.00 8.97  

แผนงำนสังคมสงเครำะห์            
งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 144,791.00 151,850.00 1,317,750.00 1,420,000.00 450,000.00    

รวมหมวด 144,791.00 151,850.00 1,317,750.00 1,420,000.00 450,000.00 -51.87  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00    
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รวมหมวด 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 -20.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 144,791.00 151,850.00 1,322,750.00 1,435,000.00 460,000.00    

รวมงาน 144,791.00 151,850.00 1,322,750.00 1,435,000.00 460,000.00 -51.45  
รวมแผนงาน 144,791.00 151,850.00 1,322,750.00 1,435,000.00 460,000.00 -51.45  

แผนงำนเคหะและชุมชน            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 878,782.63 0.00 130,240.00 860,000.00 200,000.00    

รวมหมวด 878,782.63 0.00 130,240.00 860,000.00 200,000.00 -62.26  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 2,108,490.00 82,450.00 117,400.00 1,574,000.00 582,000.00    

รวมหมวด 2,108,490.00 82,450.00 117,400.00 1,574,000.00 582,000.00 -46.01  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 2,987,272.63 82,450.00 247,640.00 2,434,000.00 782,000.00    

รวมงาน 2,987,272.63 82,450.00 247,640.00 2,434,000.00 782,000.00 -51.37  
งานไฟฟ้าถนน            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 1,297,000.00 663,112.17 2,165,900.00 7,482,100.00    

รวมหมวด 0.00 1,297,000.00 663,112.17 2,165,900.00 7,482,100.00 55.10  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 28,320.00 1,159,865.00 170,000.00 0.00    

รวมหมวด 

 
 

0.00 

 
 

28,320.00 1,159,865.00 

 
 

170,000.00 0.00 

 
 

-100.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 1,970,399.00 1,248,698.44 4,275,000.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 1,970,399.00 1,248,698.44 4,275,000.00 0.00 -100.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
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รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 0.00 3,295,719.20 3,071,675.61 6,610,900.00 7,482,100.00    

รวมงาน 0.00 3,295,719.20 3,071,675.61 6,610,900.00 7,482,100.00 6.18  
รวมแผนงาน 2,987,272.63 3,378,169.20 3,071,675.61 9,044,900.00 8,264,100.00 -4.51  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน            
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,102,500.00 20,500.00 7,500.00 380,000.00 400,000.00    

รวมหมวด 1,102,500.00 20,500.00 7,500.00 380,000.00 400,000.00 2.56  
งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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รวมงบ 1,102,500.00 20,500.00 7,500.00 380,000.00 400,000.00    
รวมงาน 1,102,500.00 20,500.00 7,500.00 380,000.00 400,000.00 2.56  

รวมแผนงาน 1,102,500.00 20,500.00 7,500.00 380,000.00 400,000.00 2.56  
แผงงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม
และนันทนำกำร            
งานกีฬาและนันทนาการ            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 397,270.00 0.00 300,000.00 300,000.00    

รวมหมวด 0.00 397,270.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 0.00 397,270.00 0.00 300,000.00 350,000.00    
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รวมงาน 0.00 397,270.00 0.00 300,000.00 350,000.00 7.69  
งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,138,646.30 533,453.00 1,167,400.00 920,000.00 950,000.00    

รวมหมวด 1,138,646.30 533,453.00 1,167,400.00 920,000.00 950,000.00 1.60  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 2,532,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 2,532,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 3,671,264.30 533,453.00 1,167,400.00 920,000.00 950,000.00    

รวมงาน 3,671,264.30 533,453.00 1,167,400.00 920,000.00 950,000.00 1.60  
รวมแผนงาน 3,671,264.30 930,723.00 1,167,400.00 1,220,000.00 1,300,000.00 3.17  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ            
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 822,480.00 906,780.00 1,069,702.00 1,641,000.00 1,982,065.00    

รวมหมวด 822,480.00 906,780.00 1,069,702.00 1,641,000.00 1,982,065.00 9.41  
  งบด าเนินการ            
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,217,887.91 1,124,418.75 210,626.33 465,000.00 465,000.00    

รวมหมวด 1,217,887.91 
 

1,124,418.75 210,626.33 465,000.00 465,000.00 0.00  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 500,000.00 1,853,120.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 500,000.00 1,853,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 2,540,367.91 3,884,318.75 1,280,328.33 2,106,000.00 2,447,065.00    

รวมงาน 2,540,367.91 3,884,318.75 1,280,328.33 2,106,000.00 2,447,065.00 7.49  
งานบริหารงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน            
    งบบุคลากร            
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      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ 906,780.00 1,069,702.00 1,641,000.00       
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 249,000.00 80,000.00 318,000.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 249,000.00 80,000.00 318,000.00 59.80  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 2,774,900.00 2,284,528.00 853,000.00 3,842,000.00 7,676,100.00    

รวมหมวด 2,774,900.00 2,284,528.00 853,000.00 3,842,000.00 7,676,100.00 33.29  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 2,774,900.00 2,284,528.00 1,102,000.00 3,922,000.00 7,994,100.00    

รวมงาน 2,774,900.00 2,284,528.00 1,102,000.00 3,922,000.00 7,994,100.00 -8.23  
รวมแผนงาน 5,315,267.91 6,168,846.75 1,102,000.00 6,028,000.00 10,441,165.00 -3.92  

แผนงำนกำรเกษตร            
งานส่งเสริมการเกษตร            
    งบบุคลากร            
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    



   38 

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบด าเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 835,117.70 112,076.61 229,843.38 410,000.00 340,000.00    

รวมหมวด 835,117.70 112,076.61 229,843.38 410,000.00 340,000.00 -9.33  
  งบลงทุน            
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 120,000.00 0.00 5,500.00 0.00 13,000.00    

รวมหมวด 120,000.00 0.00 5,500.00 0.00 13,000.00 -100.00  
  งบอุดหนุน            
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  งบรายจ่ายอื่น            
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมงบ 955,117.70 112,076.61 235,343.38 410,000.00 353,000.00    

รวมงาน 955,117.70 112,076.61 235,343.38 410,000.00 353,000.00 -7.47  
รวมแผนงาน 955,117.70 112,076.61 235,343.38 410,000.00 353,000.00 -7.47  

รวมทุกแผนงำน 36,031,203.30 39,938,452.42 37,389,354.24 56,600,000.00 65,000,000.00 6.91  
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยงบกลำง 

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

รำยจ่ำยงบกลำง  ตั้งไว้        2,429,713.-บำท 
 1. หมวดงบกลำง ตั้งไว้  1,869,713.-บำท 
 1.1 ประเภทเงินส ำรองจ่ำย  ตั้งไว้ 1,000,000.-บำท เพ่ือส ารองจ่าย กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ สาธารณภัย
หรือจ าเป็นเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรง หรืองบประมาณไม่พอใช้จ่ายกรณีรายรับไม่เป็น
ตามท่ีประมาณการไว้และจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
จ านวน 1,000,000.-บาท    ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
 1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  325,713.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม   ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ 
อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 
  1.3 ประเภทเงินในกำรจัดกำรจรำจร  ตั้งไว้ 6,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
  1.4 ประเภทเงินช่วยพิเศษค่ำท ำศพ  ตั้งไว้  30,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าศพให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของต าบลปากช่อง ที่เสียชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
    1.5 ประเภทเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ตั้งไว้ 120,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 20 ราย ๆ ละ 500.-บาท/เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 163 ข้อ 3) 
  1.6 โครงกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยยึดหลักกำรประชำชน ออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน  และรัฐบำล สมทบ 1 ส่วน   ตั้งไว้ 10,000.-บำท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 166 ข้อ 12) 
  1.7  ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  ตั้งไว้  450,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็น 
 (1) โครงการหลักประกันสุขภาพต าบล  ตั้งไว้  450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพต าบล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งาน
งบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 172 ข้อ 6) 
 
 2. หมวดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ  ตั้งไว้  560,000.-บำท 
 2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  560,000.-บำท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
    
       

************************* 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
หน่วยงำน  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

**************************** 
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำย  ทั้งสิ้น  .............................- บำท  แยกเป็น 

1. งบบุคลำกร  ตั้งไว้รวม  12,510,680.-บำท  แยกเป็น 
 หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงช่ัวครำว   ตั้งไว้รวม   12,510,680.-บำท   
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)  ตั้งไว้รวม  5,003,880.-บำท  แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทเงินเดือน นำยก /รองนำยก  ตั้งไว้  556,320.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก /
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   

1.1.2 ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก /รองนำยก  ตั้งไว้  48,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนนายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   

1.1.3 ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก /รองนำยก  ตั้งไว้  48,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   

1.1.4 ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต. ตั้งไว้  95,040.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   

1.1.5 ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     ตั้งไว้  4,256,520.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.   เป็นเงิน  145,680.-บาท 
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  เป็นเงิน  119,160.-บาท 
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.          เป็นเงิน  95,040.-บาท 
- ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. จ านวน 41 คน       เป็นเงิน   3,896,640.-บาท 

ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
      1.2 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ตั้งไว้รวม     7,506,800.-บำท 
          1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  4,639,200.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและปรับเงินเดือนประจ า จ านวน 17 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งไว้  24,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 
   1.2.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร  ตั้งไว้  176,400.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของปลัด อบต. /รองปลัด อบต. และหัวหน้าส านักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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   1.2.4 ประเภทเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของผู้บริหำร  ตั้งไว้  67,200.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
      ค่ำจ้ำงประจ ำ   ตั้งไว้รวม         671,000.-บำท  แยกเป็น 
          1.2.5 ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ   ตั้งไว้  647,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า 
จ านวน  4 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวลูกจ้ำงประจ ำ   ตั้งไว้  24,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 
   ค่ำจ้ำงชั่วครำว  ตั้งไว้รวม       1,929,000.-บำท  แยกเป็น 

  1.2.7 ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง   ตั้งไว้  1,765,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน 6 อัตรา  และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 8 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 

  1.2.8  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้   144,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และ
ร้อยละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  1.2.9  ประเภทเงินอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ อปท. จ้างเป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน  ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

2. งบด ำเนินงำน  ตั้งไว้รวม  6,955,000.-บำท 
 หมวดค่ำตอบแทนค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ   ตั้งไว้รวม    6,955,000.-บำท  แยกเป็น 
  2.1 ค่ำตอบแทน   ตั้งไว้รวม       1,200,000.-บำท    แยกเป็น 
   2.1.1 ประเภทเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 1,110,000.-บาท 
   (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ตั้งไว้ 1,000,000.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  
  (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 20,000.-  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแก่ อปพร. ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานของทางราชการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามค านิยาม “สาธารณภัย” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0620/ว4890  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว996  ลง
วันที่ 14  กันยายน  2526  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 168 ข้อ 1) 
            (3) ค่าตอบแทนของข้าราชการ  พนักงาน  พนักงานจ้างของ อปท. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.), หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS), ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพ่ือ
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จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ าท่วม
ฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์
ฉุกเฉิน  ซึ่งต้องปฏิบัติงานตลอด 24  ชั่วโมง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559–2561 หน้า 168 ข้อ 2) 
   (4) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนส าหรับผู้
ปฎิบัติงานเลือกตั้งให้ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  
   (5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ด าเนินการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการด าเนินการคัดเลือกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง หรือผู้มีค าสั่งและอนุญาต
จากผู้ที่มีอ านาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  
   2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า และผู้บริหาร อบต.(นายก อบต.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
  2.2 ค่ำใช้สอย  ตั้งไว้รวม     3,800,000.-บำท  แยกเป็น 
   2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ตั้งไว้ 680,000.-บาท  
   (1) ค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 600,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฎิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
ค่าบรรจุหรือเติมน้ ายาเครื่องดับเพลิง บรรจุหรือเติมอากาศในถัง SCBA และถังอากาศในรถกู้ชีพ  ฯลฯ (ตามรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559-2561 หน้า 62 ข้อ 5) 
   (2) ค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบโทรศัพท์  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเชื่อมโยงระบบคู่
สายโทรศัพท์(ระบบโอนสายภายใน) และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 62 ข้อ 5) 
  (3) ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
หรือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 62 ข้อ 5) 
   2.2.2  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ตั้งไว้ 60,000.-บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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   (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ตั้งไว้ 
30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)  
   (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
2,660,000.-บาท    ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น และหรือเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  ตั้งไว้ 300,000.-บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 66 ข้อ 1) 
   (2) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มคีวามจ าเป็นและความ
เหมาะสม  ตั้งไว้  20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)  
   (3)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จ าเป็น และมีความส าคัญ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   (4)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการตามโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และรายจ่าย
อ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 62 ข้อ 7) 
   (6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ตั้งไว้  
50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ  และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 63 
ข้อ 12) 
   (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการตามโครงการ  การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน และบุคคลทั่วไปในต าบลปากช่อง และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 62 ข้อ 8) 
   (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน โดยคณะ
ผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้น าหมู่บ้าน และ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปากช่อง  ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร 
, ค่าลงทะเบียน , ค่าอาหาร , ค่ารถ , ค่าที่พัก หรืออ่ืนๆ  ตั้งไว้ 300,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 2) 
   (9) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งไว้ 
100,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   (10) ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
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ของชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ทั้งการอบรม และสัมมนา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 2) 
   (11) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ อบต.ปาก
ช่อง  ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่าย
จากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559-2561 หน้า 175 ข้อ 1) 
   (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือต าบล เช่น ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเช่า
อุปกรณ์อ่ืนและสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชาคมที่มีความจ าเป็นเหมาะสม  ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  
   (13) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ร่วมกับประชาชนในต าบล หรือโรงเรียนในต าบล และจัดฝึกอบรมแก่
ผู้น าชุมชนหรือประชาชนในชุมชนเพ่ือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 174 ข้อ 3) 
  (14) ค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด าเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  ตั้งไว้  90,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาล  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2208  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 169 ข้อ 4) 
  (15) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อุบัติเหตุ สารเคมีและวัตถุ
อันตราย ฯลฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแบบแผนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 169 ข้อ 5) 
  (16) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ตั้งไว้  40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน 
เยาวชน ทั้งในระดับต าบลและหมู่บ้าน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212  ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 170 ข้อ 9) 
 (17) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร ประชาชน เยาวชน ทั้งในระดับต าบลและหมู่บ้าน  ฯลฯ ให้ได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและ
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ระงับอัคคีภัยขั้นพ้ืนฐานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 169 ข้อ 6) 
  (18) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ  ตามโครงการทั้งในด้านการพัฒนาการผลิต  การแปรรูปผลผลิต  การ
จัดจ าหน่าย การจัดกิจกรรม การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร   ตลอดจนการจัดท าแปลงสาธิตแปลงทดลองด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 69 ข้อ 
3) 
  (19) ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว้   330,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  การจัดตั้งจุดถ่ายทอด   การสนับสนุนการจัดตั้ง
ธนาคารอาหารตามพระราชเสาวนีย์ของพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  68  ข้อ  1) 
  (20) ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 20,000.-บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ปลูกต้นไม้   ปลูกป่า   ปลูกหญ้าแฝก    ตัดหญ้า    ก าจัดวัชพืช    ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -2561 
หน้า 77 ข้อ 4) 
 (21) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลปากช่อง   ต้ังไว้  40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดนิทรรศการ   ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  พืชผัก ผลไม้   และค่าใช้จ่ายในการประกวดกระเช้าผลไม้  ขบวนรถแห่งาน
น้อยหน่า  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ฯลฯ  และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  56  ข้อ  1) 
 (22) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   ตั้งไว้  30,000.-บาท  และเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัด
ฝึกอบรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -
2561 หน้า 181 ข้อ  1) 
 (23) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ต้ังไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดูแลบ ารุงรักษา
สวนหย่อม ต้นไม้  แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ  และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 
133  ข้อ  111) 

(24) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพและการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ตั้งไว้ 300,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 67 ข้อ 1) 
   (25) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี ตั้งไว้ 20,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 166 
ข้อ 14) 

  (26) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลปากช่อง ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินงานตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุใน
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ต าบลปากช่อง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 164 ข้อ 6) 

  (27) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตั้งไว้ 
50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00231) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 67 ข้อ 3) 

  (28) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหา
หลัก ได้แก่ 1) ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคน
พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 166 ข้อ 14) 

  (29) ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินงานตามโครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 165    
ข้อ 7) 

(30) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตั้ง
ไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 ข้อ 1) 

(31) ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐ ตั้งไว้ 278,771.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการใน
โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 12) 
   2.2.4 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  400,000.-บาท    
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรมหรือจ าเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 
62 ข้อ 6) 

(2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมวัสดุต่างๆ  ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรมหรือจ าเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 62 ข้อ 
6) 
  2.3 ค่ำวัสดุ  ตั้งไว้    1,955,000.-บำท  แยกเป็น 
   2.3.1 ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน  ตั้งไว้   300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ใบเสร็จ เบ็ดเตล็ด และอ่ืนๆที่
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เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 
  2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 
  2.3.3 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 
                2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง   ตั้งไว้   30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี จอบ 
เสียม  เลื่อย ฯลฯ  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4)   
   2.3.5 ประเภทค่ำวัสดุ ยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 
4) 
   2.3.6 ประเภทค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,200,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 
4) 
   2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ตั้งไว้ 15,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์  ส าล ี 
ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้  ถุงมือ  เครื่องวัดน้ าฝน  เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ดามกระดูก เฝือก  น้ ายาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 170 ข้อ 10) 
   2.3.8 ประเภทค่ำวัสดุกำรเกษตร  ตั้งไว้  50,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ปุ๋ย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4)    
   2.3.9 ประเภทค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์มถ่ายรูป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง เมมโมรี่การ์ด ป้ายไวนิล และรายจ่ายอื่นอัน
เกี่ยวเนื่องจัดท าแผ่นพับใบปลิว  ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลของ อบต.ทุกด้าน และวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต. 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 
4) 
   2.3.10 ประเภทค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ชุดปฏิบัติงาน เครื่องแบบ รองเท้า  เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก  
ถุงมือ ฯลฯ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 170 ข้อ 12) 
   2.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล , 
แผ่น CD-R  , หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 
หน้า 61 ข้อ 4) 
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   2.3.12  ประเภทวัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้  20,000.-บาท   ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม
ต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ด้านการดับเพลิง  ด้าน
การกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง  ทางน้ า และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 170 ข้อ 14) 

 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  ไม่ได้ตั้งรำยจ่ำยไว้ 

3.  รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน   ตั้งไว้รวม    4,886,200.-บำท 
 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ตั้งไว้   4,886,200.-บำท  แยกเป็น 
  3.1 ค่ำครุภัณฑ์    ตั้งไว้    4,871,200.-บาท 
   3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้  60,500.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ  แต่มี
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด) 

 (2) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร  ตั้งไว้ 5,000.-บาท  (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดย
จัดหาอย่างประหยัด) 

 (3) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ตั้งไว้ 18,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศซึ่งรวม
ค่าติดตั้ง ค่าน้ ายาแอร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นแบบแบบติดผนัง 1 เครื่อง (ขนาด 12,000 บีทียู มีระบบฟอก
อากาศ) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

 - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
-  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 

แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดย
ใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

 - ถ้าจ านวน บีทียู. เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
 - ถ้าจ านวน บีทียู. ไม่เท่ากัน ให้น าจ านวน บีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียู.ต่อวัตต์)ผลที่ได้คือค่า 

EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
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  1) สวิตช์ 1 ตัว 
    2) ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร 

  3) สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) 

ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บีทียู.  3,000 บาท 
   (4) ค่าจัดซื้อพัดลม  ตั้งไว้ 5,000.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหา
อย่างประหยัด) 
   (5) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ  2  ประตู  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่  มอก.  353-2532   จ านวน  2  ตู้ ๆละ  8,000.-  บาท  ตั้งไว้  16,000.-บาท 
   (6) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 x 45x 90 ซม. ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 หลัง ตั้งไว้ 6,500.-บาท 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 
  3.1.2 ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง   ตั้งไว้รวม  4,086,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    รายละเอียด  ดังนี้  

             (1) รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  4  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ตั้งไว้ 896,000.-บาท 
                       -ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี. 
        -เกียร์ออโต้ 
                       -เป็นกระบะส าเร็จรูป 
                       -ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
                       -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียง 
                       -ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
                       -ตราหน่วยงานและข้อความตัวอักษรต่างๆ พ่น  ตามหน่วยงานที่ก าหนด 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 63 ข้อ 14) 

(2)  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน  ๑  คัน ตั้งไว้ 2,190,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
  - จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร 
  - น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
  - เครื่องสูบน้ าเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 
  - ปั๊มสูบน้ าท าด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 
1,100 รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ าได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร
ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาท ี
  - ระบบท่อน้ า แท่นปืนฉีดน้ า/ชุดหัวฉีดน้ า 
  - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
             โดยค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ และ
ความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 
171 ข้อ 16) 
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    (3) ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  จ านวน 1 คัน 
ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี
ซี โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
  - เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 

- ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 
- มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้าเกลือ 
- ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
- มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 
- คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
- เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว 
- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
- ชุดเฝือกลม 
- ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
- อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
- เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 

              โดยค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ และ
ความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 
171 ข้อ 16) 
   3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้  22,000.-บาท 
   (1) จัดซื้อล าโพงพกพา ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61 ข้อ 4) 

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM สังเคราะห์ความถ่ีประเภท 2 ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์  
 จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM สังเคราะห์ความถ่ี
ประเภท 2 ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ ฯลฯ โดย
ค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ และความปลอดภัยในด้าน
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 171 ข้อ 18) 
   3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ตั้งไว้  102,000.-บาท 
  (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor 
Analog Fixed Camera) จ านวน 16 ตัวๆละ 3,500.-บาท ตั้งไว้ 56,000.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 
- เป็นกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่ (Analog Fixed Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horizontal 
- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
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- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีความยาวโฟกัสต่ าสุดไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 

มิลลิเมตร 
- มีอัตราส่วนสัญญาณภาพเทียบกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio)ไม่น้อยกว่า 46 dB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Connector) แบบ BNC จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 

(2) อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล (DVR - Digital Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 46,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือการท างานของระบบบันทึกภาพกล้อง 

วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- รองรับการบันทึกบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Connector) แบบ BNC จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน SMTP, NTP/SNTP ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 4 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายได้ 

   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 
   3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ตั้งไว้  99,000.-บาท 
  (1) ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จ านวน 1 ชุด ตั้งไว้ 99,000.-บาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวมใส่ขณะปฏิบัติการดับเพลิง - กู้ภัย หรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่น และมีก๊าซพิษ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อระบบการ
หายใจ โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
            หน้ากาก 
                     - เป็นหน้ากากแบบครอบเต็มหน้า ท าด้วยซิลิโคนชนิดทนความร้อนสูง และมีความนุ่มกระชับกับ
ใบหน้าได้ด ี
                    - มีเลนส์ช่องมองแบบจอกว้าง ขนาด 180 องศา ท าด้วยโพลีคาร์บอเนต ทนแรงกระแทกทัศนะวิสัย
ชัดเจน (ไม่หลอกตา) และมีสารป้องกันการเกิดฝ้า (ANTI-FOG) อย่างถาวร 
                    - มีสายรัดเป็นแบบตาข่ายคลุมศีรษะมีสายยึดติดกับหน้ากากท าให้สามารถสวมใส่ได้อย่างกระชับ
และรวดเร็ว 
                    - มีระบบ AIR SWITCH แบบกดปิดอากาศและกดเปิดอากาศจากถังติดอยู่ที่ตัวหน้ากาก พร้อมสาย
จ่ายอากาศชนิดทนแรงดันสูง ส าหรับควบคุมการจ่ายอากาศได้ตามความต้องการซึ่งจะไม่ท า ให้สิ้นเปลือง 
อากาศในถัง (โดยไม่จ าเป็นต้องสวมวาล์วต่อกับตัวหน้ากากขนาดล าตัวหน้ากากเวลาจะใช้หรือถอดวาล์วออกจาก
หน้ากากเวลาเลิกใช้) ท าให้ประหยัดอากาศในถังไว้ได้มากกว่า 
            ชุดสะพายหลัง 
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                   - โครงสร้างท าจากสารสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง แข็งแกร่งและทนไฟ ลักษณะเป็นแผ่นรูป
เปลรองรับเต็มแผ่นหลัง 
                    - มีสายรัดบ่า 2 เส้น รัดเอว 2 เส้น ท าด้วยไนล่อนอย่างดีส าหรับสะพายหลังสามารถดึงปรับแต่งให้
กระชับเข้ากับขนาดล าตัวของผู้ใช้ได้ง่ายและปลดล็อคออกได้อย่างรวดเร็ว 
                   - มีสายรัดถังต่อติดกับชุดสะพายหลังสามารถล็อคถังได้อย่างแน่นหนา และปลดออกได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อต้องการเปลี่ยนถัง 
           ถังอากาศอัด 
                    - ท าด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงทนแรงดันได้สูงพิเศษ (น้ าหนักเบา) บรรจุอากาศภายใน ความดัน 
300 บาร์ (ให้ปริมาณอากาศ 1,800 ลิตร) หายใจได้ 45 นาที มีมาตรวัดชนิดตัวเลขบอกปริมาณอากาศภายในถังแบบ
เรืองแสงได้ในที่มืดท าให้สามารถทราบได้ว่าอากาศเต็มถังหรือเพียงพอส าหรับการใช้หรือไม่ 
                    - มีเซฟตี้วาล์วป้องกันอันตรายที่ตัวถัง (ป้องกันการระเบิดของถัง) 
             ระบบปรับความดัน 
                    - เป็นระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติ โดยมีระบบควบคุมอากาศ 2 สเตท สเตทแรกติดตั้งอยู่ที่ชุด 
BACK PACK และสเตทที่ 2 ยึดติดอยู่ที่ตัวหน้ากากมี AIR SWITCH เป็นตัวควบคุม 
                    - มีปุ่ม BY PASS ติดอยู่กลางที่ครอบจมูกให้ปริมาณอากาศ 85/120 ลิตรต่อนาที ปุ่มปรับด้วยมือใช้
ในกรณีฉุกเฉิน 
             ระบบสัญญาณเสียงกระดิ่งเตือน 
                    - ความดัง 90 เดซิเบล เมื่ออากาศในถังใกล้จะหมดและเหลือประมาณ ¼ ของถังหรือประมาณ 50 
บาร์ โดยเสียงเตือนจะดังตลอดเวลา จนกว่าอากาศจะหมด 
              มาตรวัดปริมาณอากาศ 
                   - ที่ชุดสะพายหลัง สามารถเรืองแสงมองเห็นได้ในท่ีมืด 
              ได้รับมาตรฐาน NFPA, NIOSH หรือ EN 12245 
             เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561หน้า 170 ข้อ 11) 
 
 
  3.1.6 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้  310,000.-บาท 
  (1) ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง ในอาคาร NOMEX 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เสื้อ กางเกง หมวก ผ้า
คลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า) จ านวน 2 ชุด ตั้งไว้ 140,000.- บาท เพ่ือจ่าเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง ในอาคาร NOMEX 3 
ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
              1.  เสื้อ ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอก และเสื้อชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น วัสดุที่ใช้
และการตัดเย็บได้มาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
                    1.1 ผ้าชั้นนอกผลิตด้วย Nomex IIIA 7.5 oz/yd2 หรือ Nomex Advance 7.0 oz/yd2  คุณสมบัติ
สามารถป้องกันความร้อนและการถูกเผาไหม้ได้ วัสดุผ่านมาตรฐาน NFPA และได้รับการรับรองจาก UL หรือ
มาตรฐานทีม่ีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
                    1.2 ผ้าชั้นที่สอง ผลิตจากเส้นใยกันไฟ Nomex E89 เคลือบด้วย PTFE กันไฟ น้ าหนักไม่น้อยกว่า 
5.2 oz/yd2  คุณสมบัติป้องกันของเหลวและสารเคมีได้ เทียบเท่ามาตรฐาน NFPA และได้รับการรับรองจาก UL หรือ
มาตรฐานทีม่ีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
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  1.3 ผ้าชั้นที่สาม ผลิตด้วยผ้า Thermal Liner ผลิตจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ไม่ติดไฟ ขนาด 10.5 
oz/yd2  ได้รับมาตรฐาน NFPA – 2007 (edition) วัสดุผ่านการรับรองจาก UL หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและ
คุณภาพดีกว่า 
  1.4 การประกอบผ้าชั้นนอก ตามวัสดุที่ใช้ข้อ 1.1 และผ้าชั้นในเป็นตัวเสื้อและกางเกง ในทุกขั้นตอน
ต้องเย็บด้วยเส้นด้าย NOMEX หรือ KEVLAR ซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อน 
  1.5 ผ้าชั้นกลาง ตามวัสดุที่ใช้ข้อ 1.2 และผ้าชั้นใน ตามวัสดุข้อ 1.3 ซึ่งเย็บติดกันต้องสามารถถอด
แยกออกจากชั้นนอกของเสื้อและกางเกงได้ 
  1.6 ตะเข็บที่ต้องรับแรงของผ้าชั้นนอกต้องเดินตะเข็บไม่น้อยกว่า 2 เส้น และตะเข็บของผ้าชั้นกลาง
และชั้นในต้องมีการผนึกกันซึมของของเหลวเข้าตามรอยตะเข็บ โดยใช้เครื่องผนึกตะเข็บที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
  1.7 มีแผ่นสะท้อนแสง หรือแผ่นสะท้อนแสงผลิตจากผ้า Aramid ได้รับมาตรฐาน UL หรือ EN 471 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เย็บติดด้านหลังของเสื้อ รูปแบบการติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานที่
มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
  1.8 ผ้า วัสดุ และส่วนประกอบอ่ืนๆ เมื่อตัดเย็บเป็นตัวเสื้อและกางเกงแล้ว ต้องมีความคงทน มี
โครงสร้างที่แข็งแรง มีรูปแบบและวิธีการตัดเย็บที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดใน EN 469 หรือ NFPA หรือ
มาตรฐานทีม่ีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
  1.9 สาบเสื้อเป็นแบบสาบสองชั้น ชั้นในติดด้วยกระดุมหรือซิบ Nomex เบอร์ 8 และเป็นวัสดุที่ไม่
ลามไฟ สาบด้านนอกติดตีนตุ๊กแกยึดติดแบบ Velcro Tape ต้องเป็นวัสดุไม่ลามไฟ 
  1.10 ปลายแขนเสื้อและข้อมือ โดยรอบแขนเสื้อหรือข้อมือเย็บหุ้มด้วยผ้า Kevlar เคลือบด้วย 
Hypalon ได้รับมาตรฐาน NFPA 1971 – 2007 (edition) หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า  
  1.11 มีกระเป๋า 2 ข้าง ด้านล่างของเสื้อ ขนาด 9”x10” และมีฝาปิด – เปิด ด้วยผ้ายึดติดแบบ 
Velcro Tape พร้อมตาข่ายระบายน้ า 
                     1.12 เสื้อ สั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ 
            2. กำงเกง ประกอบด้วย กางเกงชั้นนอก และชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าชนิดและสีเดียวกับตัวเสื้อ 
                    2.1 ผ้าชั้นนอกและใน ท าจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิง เป็นกางเกงขายาว ขาทรงกระบอก 
บริเวณเอวด้านหน้าและด้านหลังมีส าหรับยึดติดกับสายคล้องไหล่ 
  2.2 สายคล้องไหล่ท าด้วยแถบผ้า Nomex กว้าง 1.5” หรือผ้า Nomex ประกอบกับแถบผ้ายืดและ
ที่มีส าหรับปรับขนาดความยาวของสายได้ และปลายสายมีที่ยึดติดกับขอบเอวกางเกง 
  2.3 ปลายขากางเกงกุ๊นริมด้วยหนังแท้อีกชั้นหนึ่ง 
  2.4 เป้ากางเกงด้านหน้ามีสาบปิด – เปิด ด้วยซิบหรือกระดุมโลหะหรือเทปยึดติดแบบ Velcro 
Tape 
  2.5 มีกระเป๋าบริเวณข้างขาทั้งสองข้างขนาด 10”x10” เป็นกระเป๋าปะขยายได้และมีฝาปิด – เปิด 
ด้วยเทปยึดตึดแบบ Velcro Tape 
  2.6 ติดแถบสะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงผลิตจากผ้า Aramid ได้รับมาตรฐาน UL หรือ EN 471 
หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วบริเวณใต้เข่าขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 2 
นิ้ว ตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
  2.7 ที่หัวเข่าต้องเสริมด้วยผ้า Kevlar เคลือบด้วย Hypalon ได้รับมาตรฐาน NFPA 1971 – 2007 
(edition) หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่าเพ่ือเสริมความแข็งแรง 
  2.8 มีสายดึงปรับขอบกางเกงด้านข้างเพ่ือความกระชับเวลาสวมใส่ 
  2.9 สีของกางเกงจะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อ 
                    2.10 กางเกง สั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ 
           3. หมวกดับเพลิง 
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                    3.1 หมวกผจญเพลิงทรงกลม มีสันอยู่ด้านบน ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย (Full Head 
Protection)  
                     3.2 ท าจากวัสดุพลาสติกทนไฟ (Thermo Plastic) เรืองแสง มีกระบังหน้าป้องกันความร้อน ท าจาก
วัสดุ Poly carbonate ชนิดใส  
                     3.3 สามารถเลื่อนขึ้นลงและทนรอยขูดขีด รูปลักษณะขึ้นรูปตามใบหน้า  
                     3.4 สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก SCBA ได้ทุกรุ่น  
                     3.5 ชั้นในของหมวก มีแผ่นโฟมข้ึนรูปรับแรงกระแทก และมีตาข่ายรองรับศีรษะด้านในและสามารถ
แยกเป็นอิสระออกจากกันมีรายรัดคางพร้อมที่รับคาง ที่สามารถปรับและถอดได้ง่าย สามารถปรับขนาดสายรัดรอบ
ศีรษะ ได้ระหว่าง 53 – 60 เซนติเมตร  
                    3.6 มีน้ าหนักเบา ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม  
                    3.7 สามารถต่อระบบวิทยุ ส าหรับการสื่อสาร  
                    3.8 สามารถเพ่ิมอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉายเข้ากับหมวก  
                     3.9 สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงหน้ากาก SCBA (Mark Adaptor)  
                     3.10 ตรงตามมาตรฐาน EN443 หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
             4.  ผ้ำคลุมศีรษะกันเปลวไฟและควำมร้อน 
                    4.1 ผลิตจากใยผ้า Nomex 100% สามารถทนความร้อนได้ดีน้ าหนักเบา 
                    4.2 ลักษณะเป็นชนิดคลุมทั้งศีรษะและบ่า (Notched Shoulder) 
                    4.3 สามารถใช้ร่วมกับหน้ากาก SCBA ได ้
                    4.4 ได้รับมาตรฐาน NFPA 1971 – 2007 หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า โดยมี
สถาบัน UL รับรองหรือเทียบเท่า 
            5. รองเท้ำดับเพลิง 
                    5.1 เป็นรองเท้าทรงสูง สูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ท าจากยางอย่างดี มีหูหิ้ว 
                    5.2 ท าจากวัสดุยางชนิดพิเศษทนความร้อน 
                    5.3 ที่หัวรองเท้ามีหัวเหล็กมาตรฐาน เสริมอยู่ระหว่างกลางรองเท้า (Mid sole) เพ่ือป้องกันวัตถุมีคม 
ทิ่มแทง ขณะปฏิบัติงาน 
                    5.4 พ้ืนรองเท้าเป็นลายดอกกันลื่นทนต่อความร้อน น้ ามัน และกรดด่าง 
            6. ถุงมือดับเพลิง 
                    6.1 เป็นถุงมือหนังเสริมผ้า Nomex ทั้งคู่ 
                    6.2 เป็นถุงมือชนิดแยกห้านิ้วไม่ติดกัน 
                    6.3 ส่วนข้อมือมีใยผ้าถัก Kevlar แบบรัดข้อมือและหนังคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง 
                    6.4 ชั้นในเป็นผ้าฝ้าย สามารถกันน้ าเข้าและทนความร้อนได้ด ี
                   6.5 ได้รับมาตรฐาน NFPA 1971 – 2007 หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านั ก
งบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด และค านึงถึงคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 171 ข้อ 15) 

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว (เครื่องดับเพลิงชนิดเติมบรรจุได้) ชนิด ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 
ปอนด์   จ านวน  88  ถัง  ตั้งไว้ 140,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว (เครื่องดับเพลิงชนิดเติม
บรรจุได้) ชนิดผงเคมีแห้ง ในการน ามาติดตั้งในหมู่บ้าน จ านวน 22  หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้ใช้ด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นยามฉุกเฉินเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหายของ
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ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอันอาจจะเกิดจากเหตุอัคคีภัย   เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดย
จัดหาอย่างประหยัด และค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332 – 2537 หรือมาตรฐานที่มี
คุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า และความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 171 ข้อ 15) 

(3) ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง จ านวน 1 หัว   ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ า
ดับเพลิง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 

- มีด้ามจับที่กระชับมือ แบบด้ามปืน 
- มีคันโยก เปิด – ปิด น้ า แบบ BALL VALVE สามารถเปิด – ปิด น้ าที่หัวฉีดได้โดยตรง 
- มีต าแหน่งปรับปริมาณน้ า 4 ต าแหน่ง คือ 30 – 60 – 95 – 125 แกลลอน/นาที (หรือ 115 – 230 

– 360 – 475 ลิตร/นาที) และต าแหน่ง FLUSH เพ่ือใช้ปรับในกรณีที่มีสิ่งสกปรกปะปนมากับน้ า เมื่อปรับมาต าแหน่ง 
FLUSH หัวฉีดจะเปิดกว้างมากที่สุดเพื่อไล่สิ่งสกปรกออกไปจนหมด 

- หัวฉีดน้ าดับเพลิงสามารถปรับเป็นล าตรง กึ่งล ากึ่งฝอย และม่านน้ าได้ 
- ข้อต่อทางเข้า (INLET) ใช้กับสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว (เกลียวอเมริกัน) 
- สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็วได้ (QUICK COUPLING) ซึ่งจะมีข้อต่อสวมเร็วมาพร้อมกับหัวฉีด 
- เป็นหัวฉีดที่มีน้ าหนักเบา ผลิตจาก อลูมินั่มอัลลอย น้ าหนักเพียง 4.2 ปอนด์ หรือ 1.9 กิโลกรัม 
- สามารถใช้เป็นหัวฉีดน้ ายาฟองโฟมได้ โดยมี อุปกรณ์ EDUCATORS AND FOAM TUBE มาพร้อม

กับหัวฉีด  
- ผลิตโดยมาตรฐาน NFPA 1964 STANDARD หรือมาตรฐานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก

งบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด และค านึงถึงคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 171 ข้อ 15) 
   3.1.7 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้   92,700.-บาท 
  (1)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED  ขาวด า  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300.-บาท ตั้งไว้  14,600.-บาท   
มีรายละเอียดดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

                 (2)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  ชุดๆ ละ 23,000   ตั้งไว้  69,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
คอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ไมโครคอมพิวเตอร์   มีคุณสมบัติดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย  
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 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับแบบ l3 Cache 
Memory  หรือแบบ Smart Cache Memory 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 

นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 
- ล าโพงคอมพิวเตอร์อย่างดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

  (3) เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 3,100.-บาท  ตั้งไว้รวม 9,100.-บาท มีรายละเอียดดังนี ้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4) 
   3.1.8 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ตั้งไว้ 99,000.-บำท 
   (1)  ค่าครุภัณฑ์สัญญาณไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  2  ดวง  ตั้งไว้ 24,000-. 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์   โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
  -  ใช้เป็นสัญญาณเตือนอันตรายตามทางแยกหรือทางโค้งเพ่ือลดอุบัติเหตุ ป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนบนทางสัญจร 
            - ท างานโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท าหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
น าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมและการกระพริบ ท างานต่อเนื่อง 24 
ชั่วโมง 
             -  หลอดไฟชนิด LED ความสว่างพิเศษ ให้ความเข้มสูงสว่างกว่าหลอดทัว่ไป ประหยัดพลังงาน 
อายุการใช้งานยาวนาน กว่า 100,000 ชั่วโมง 
            -  แบตเตอรี่ Maintenance-free ไม่ต้องเสียเวลาบ ารุงรักษา 
            -  โครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ ป้องกันน้ าและฝุ่นได้ 
            -  ลักษณะเฉพาะ ไม่ต้องต่อพ่วง เดินสายไฟ ใช้สะดวก ติดตั้งง่ายได้ทุกที 
            -  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10 W Multi-Crystalline Silicon 
            -  แบตเตอรี่ Sealed Lead-acid 12V9AH 
             -  เลนส์ ใส, เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 mm 
             -  หลอด LEDs สีเหลือง จ านวน 170 LED 
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             -  ความสว่างของหลอด LED Ultra bright 10,000 mcd/หลอด 
            -  มองมุมไกล 1,000 เมตร หรือมากกว่า 
             -  อัตราการกระพริบ 45-60 ครัง้/นาที 
            -  ระยะเวลาท างานต่อเนื่อง 15 วัน สภาพมีเมฆและฝนตก 
             - วัสดุโคม โพลีคาบอเนตสีด า กันแดด กันฝน 
            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด และค านึงถึงคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 171 ข้อ 18) 
   (2) ซุ้มศาลาทรงไทย ตั้งไว้ 75,000.-บาท  มีรายละเอียดดังนี้  ท าจากวัสดุไม้เนื้อแข็ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า  กว้าง 2  เมตร  ยาว  2  เมตร   พร้อมติดตั้ง 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321 ) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า 61  ข้อ 4) 

4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  20,000.-บำท แยกเป็น 
 หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้  20,000.-บำท 
  4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำรหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ 
ตั้งไว้    20,000.-บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 (1) อุดหนุนกาชาดจังหวัด  ตั้งไว้ 5,000.-บาท  เพ่ืออุดหนุนให้กาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 63 ข้อ 10) 
   (2) อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปากช่อง  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพ่ืออุดหนุนให้แก่ก่ิงกาชาดอ าเภอปาก
ช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 63 ข้อ 10) 
   (3) อุดหนุนให้กับที่ท าการอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5,000.-บาท   เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม อ าเภอปากช่อง ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 63 ข้อ 13) 

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน  ไม่ได้ตั้งรำยจ่ำยไว้ 

 

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

 

 

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

หน่วยงำน  กองคลัง 
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**************************************** 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น  5,556,000.-บำท  แยกเป็น 
1. งบบุคลำกร   ตั้งไวร้วม     3,672,000.-บำท  แยกเป็น 
 หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงช่ัวครำว    ตั้งไว้รวม    3,672,000.-บำท 

1.1  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ตั้งไว้รวม    3,672,000.-บำท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้   2,400,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน

ต าบลและปรับเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปี  จ านวน 9 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน   ตั้งไว้  20,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00100)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.3  ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง  ตั้งไว้  42,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.4  ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  980,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน ตั้งไว้   130,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อย
ละ 4  และร้อยละ  3 จ านวน 5 คน และค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.6  ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้ 100,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ อปท. จ้างเป็น
การชั่วคราว เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มี
ทักษะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
2.  งบด ำเนินงำน  ตั้งไว้รวม  1,850,000.-บำท 

หมวดค่ำตอบแทน  ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ   ตั้งไว้รวม    1,145,000.-บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน  ตั้งไว้รวม   135,000.-บำท 

2.1.1  ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
60,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  

2.1.2  ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 45,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างหรือผู้มีค าสั่ง
และอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งไว้   30,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษา ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารงานคลัง(00113) 

2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้รวม  760,000.-บำท  
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2.2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ตั้งไว้  300,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.2.2  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 
360,000.-บำท  ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 60,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง(00113) 

(2)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลแปลงที่ดิน  ค่าค าขอและค่าธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน    ค่าจ้างเดินส ารวจ
ภาคสนาม  ค่าวัสดุส านักงานอุปกรณ์ส าหรับศูนย์อ านวยการ  จัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล  แบบพิมพ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 

2.2.3  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ)  ตั้งไว้  100,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้รวม   250,000.-บำท 
2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน   ตั้งไว้    150,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ของ  อบต. 

เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  100,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค   ตั้งไว้รวม    705,000.-บำท 
2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค   ตั้งไว้  705,000.-บำท 

2.4.1  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ   ตั้งไว้  500,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ  อบต. ฯลฯ 
(ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.4.2  ประเภทค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล  ตั้งไว้  5,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล ส าหรับที่ท าการ  อบต. ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.4.3  ประเภทค่ำบริกำรโทรศัพท์  ตั้งไว้  50,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการ  
อบต.  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง
(00113)    

2.4.4 ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย ์ ตั้งไว้  50,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการส่ง
ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 
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2.4.5 ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  ตั้งไว้  100,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  24,000.-บำท 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 24,000.-บำท 
3.1  ค่ำครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม  24,000.-บำท     

3.1.1   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้  24,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตาม
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ  2  ประตู  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่  มอก.  353-2532   จ านวน  3  ตู้ ๆละ  8,000.-บาท  ตั้งไว้  24,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ 10,000.-บำท 

หมวดเงินอุดหนุน 10,000.-บาท 
4.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพ่ือ
............................................................................................................................. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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หน่วยงำน  กองช่ำง 
************* 

 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    19,580,616.-บำท 
       1.งบบุคลำกำร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงช่ัวครำว) ตั้งไว้รวม  2,595,716.-บำท 
 หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ   ตั้งไว้   2,595,716.-บำท  แยกเป็น 
               1.1หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ตั้งไว้รวม   2,023,740.-บำท  แยกเป็น             
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงำน   ตั้งไว้    1,963,740.-บำท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  และปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน 8  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 
  1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน  ตั้งไว ้ 18,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลรับรอง
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
            1.1.3  ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร  ตั้งไว้  42,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  อบต.  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
เคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 1.2  หมวดค่ำจ้ำงประจ ำ    (ไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้) 
                1.3  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว   ตั้งไว้รวม    571,976.-บำท 
       1.3.1  ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง   ตั้งไว้   489,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตาม
ภารกิจ จ านวน   จ านวน  2  อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน  ไว้จ านวน  2 อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
  1.3.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง   ตั้งไว้  62,976.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 
5  ร้อยละ  4  และร้อยละ  3  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน   2   อัตรา และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
เคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
           1.3.3  ประเภทเงินอื่นๆ ตั้งไว้  20,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลที่  อปท.  จ้างเป็นการ
ชั่วคราว  เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช้จ้างเหมาแรงงาน  ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว  หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 
         2.งบด ำเนินงำน 
           หมวดค่ำตอบแทน  ค่ำใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว้รวม  5,954,700.-บำท   
           2.1  ค่ำตอบแทน     ตั้งไว้รวม   70,000.-บำท 
    2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
20,000.-   บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
      2.1.2  ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ   ตั้งไว้   5,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง หรือ
ผู้มีค าสั่งและอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง เกี่ยวกับงานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
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ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
            2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งไว ้  45,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วน/กองช่างโยธาของ อบต.ปากช่องและตั้งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 2.2 ค่ำใช้สอย     ตั้งไวร้วม   4,784,700.-บำท  
           2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ตั้งไว้รวม    4,135,000.-บำท   ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
                 (1) ค่ำเช่ำทรัพย์สิน   ค่ำธรรมเนียม  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ฯลฯ ตั้งไว้   
300,000.-บำท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-25641 หน้า  62  ข้อ  5) 
                (2) ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ตั้งไว้รวม   3,417,000.-บำท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  2.1ค่าปักเสาพาดสาย  ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ฯลฯ   ตั้งไว้   2,094,000.-บาท  ดังนี้ 
             1.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯ (บริเวณซอยนงนุช)   ตั้งไว้  75,000.-บาท  บ้านคลองตาลอง   หมู่ที่ 1   
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   เป็นระยะทาง 200 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
152 ข้อ 124 )         

2.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ าฯและติดตั้งหม้อแปลง (บริเวณบ้านนายทรงพล-บ้านนาย
พงษ์วิทย์) ตั้งไว้  800,000.-บาท   บ้านหนองผักเสน หมู่ที่ 2  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 152   ข้อ 124 )         

3.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณซอยนายหลง)   ตั้งไว้  25,000.-บาท  
บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3    ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง 50 เมตร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า  138  ข้อ 22 )         

4.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯ และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณทางเข้าฝาย)   ตั้งไว้  51,000.-
บาท  บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  5  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   เป็นระยะทาง 80 เมตร  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  141  ข้อ 40)     

5.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  (บริเวณซอยวังบัวภา)  ตั้งไว้  110,000.-
บาท     บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  5  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง  180  เมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  152 ข้อ 124)            

6.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(บริเวณซอยภูน้ าอ้อม) ตั้งไว้  50,000.-
บาท บ้านล าทองหลาง  หมู่ที่ 7    ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 80 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 143  ข้อ 53)         

7.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯ (บริเวณกลุ่มบ้านนางสังเวียน) ตั้งไว้  35,000.-บาท  บ้านล าทองหลาง 
หมู่ที่  7    ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 70 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
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อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -
2561 หน้า 152 ข้อ 124)                

8.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณแยกไร่บัวแดง-แยกภูชมฟ้า)   ตั้ง
ไว้  150,000.-บาท   บ้านหนองสวอง  หมู่ที่  13  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง  
770  เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  152  ข้อ 124)         

9.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯ (บริเวณบ้านนายเกียง – บ้านนายคูณ)  ตั้งไว้  130,000.-บาท  บ้าน
เหนือ หมู่ที่  15  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 330 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 152 ข้อ 124 )         

10.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางต้อย)  ตั้งไว้  
50,000.-บาท  บ้านเหนือ  หมู่ที่  15 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 120 เมตร    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  148 ข้อ 96)         

11.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯ (บริเวณบ้านลุงเพ่ิม) ตั้งไว้  50,000.-บาท   บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่  
18   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 90 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
150  ข้อ 107)         

12.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณแยกบ้านผญ.- ถังประปา)  ตั้งไว้  
60,000.-บาท   บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  21   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 
150 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 152  ข้อ 124 )         

13.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าฯ (บริเวณบ้านนายทองหล่อ – บ้านนายยน)  ตั้งไว้  138,000.-บาท   
บ้านหนองยาง   หมู่ที่ 22  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 380 เมตร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า 152   ข้อ 122)         

2.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมก าลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯลฯ ตั้งไว้  
1,323,000.-  บาท   ดังนี้ 

 1.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  (บริเวณกลุ่มบ้านนายประดิษฐ์ ) ตั้งไว้  100,000.- บาท  บ้านคลอง
ตาลอง   หมู่ที่ 1   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 650 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 136 ข้อ 1)         

2.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บรเิวณสามแยก ผญ.พุก – โรงนม)   ตั้งไว้ 133,000.-บาท บ้านคลอง
ตาลอง  หมู่ที่ 1  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 900 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า  152  ข้อ  125)         

3.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณสามแยกปั๊มน้ ามัน-ซอยครูโต้ง) ตั้งไว้ 40,000.-บาท บ้านคลอง
ตาลอง  หมู่ที่ 1  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 300 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 152   ข้อ 125)         
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4.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 2) ตั้งไว้  30,000.-บาท   บ้านโป่งประทุน หมู่
ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 180 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
139 ข้อ 23)         

 5.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 3) ตั้งไว้  15,000.-บาท  บ้านโป่งประทุน หมู่
ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 100 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
152 ข้อ 125)         

6.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 4)   ต้ังไว้  55,000.-บาท  บ้านโป่งประทุน หมู่
ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 350 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า   
152 ข้อ 125)         

7.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอยนายพัน)  ตั้งไว้  20,000.-บาท   บ้านโป่ง
ประทุน หมู่ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 120 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 139 ข้อ 23)         

8.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 5)  ตั้งไว้  20,000.-บาท   บ้านโป่งประทุน หมู่
ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 170 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
139 ข้อ 23 )         

9.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 6)  ตั้งไว้  30,000.-บาท  บ้านโป่งประทุน หมู่
ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 130 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  
139 ข้อ 23)         

10.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 8) ตั้งไว้  35,000.-บาท  บ้านโป่งประทุน หมู่
ที ่ 3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 210 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
139 ข้อ 23)         

11.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอยนายสมบัติ) ตั้งไว้  10,000.-บาท  บ้านโป่ง
ประทุน  หมู่ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 80 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า  152 ข้อ  125)         

12.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 12)   ตั้งไว้  35,000.-บาท  บ้านโป่งประทุน 
หมู่ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 210 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 139 ข้อ 23)         

 13.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอยป้าดา)  ตั้งไว้  30,000.-บาท   บ้านโป่ง
ประทุน หมู่ที่  3  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 140 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 139 ข้อ 23)         



  
 65 

 14.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางปุ้ย) ตั้งไว้  120,000.-บาท   บ้าน
หนองมะค่า  หมู่ที่  5  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 880 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 141  ข้อ 39)         

 15.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนายแมว) ตั้งไว้ 130,000.-บาท บ้านล า
ทองหลาง  หมู่ที่  7  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง 920 เมตร   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า  152  ข้อ 125)          

16.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณหน้าบ้านนายทิพย์ - กลุ่มบ้านผญ.)  ตั้งไว้  
55,000.-บาท  บ้านล าทองหลาง  หมู่ที่  7   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง 
450 เมตร   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า   152  ข้อ 125)          

17.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณเขาแคบ - ทางมะพร้าว)  ตั้งไว้  65,000.-บาท  
บ้านหนองกะโตวา  หมู่ที่  10  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง 450 เมตร   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า    145  ข้อ  69)            

18.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณทางมะพร้าว – เขตเทศบาล)  ตั้งไว้  75,000.-บาท   
บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่  10   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง 500 เมตร   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  152 ข้อ 125)         

19.ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(บริเวณทางไปบ้านนางสมปอง)  ตั้งไว้  55,000.-บาท   
บ้านหนองสวอง  หมู่ที่  13  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 400 เมตร      ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 152 ข้อ 125)         

20.ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณภูชมฟ้า– บ้านนางสมปอง)  ตั้งไว้  60,000.-
บาท   บ้านหนองสวอง  หมู่ที่  13  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 640 เมตร    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 152 ข้อ 125)         

21.ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณบ้านนายสุวรรณ)   ตั้งไว้   25,000.-บาท  
บ้านเหนือ  หมู่ที่  15  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 100 เมตร   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า  149  ข้อ 98)         

22.ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณซอย 2-3 ธนากร)  ตั้งไว้  50,000.-บาท   หมู่
ที่  18  บ้านตลาดน้อยหน่า  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 320 เมตร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า    149  ข้อ 105)         

23.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณแยกศูนย์เด็กเล็กล าทองหลาง)  ตั้งไว้  55,000.-
บาท  บ้านไทยเจริญ หมู่ที่  20 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 300 เมตร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า    152  ข้อ 125)         
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24.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่)ตั้งไว้  45,000.-บาท  บ้านไทย
เจริญ  หมู่ที่  20  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 280 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า  151  ข้อ  113)         

25.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (บริเวณถังประปาสวนผัก-บ้านนางจ าเรือง)ตั้งไว้  35,000.-
บาท  บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่  20  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 220 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 152 ข้อ 125)         
               (3) ค่ำติดตั้งประปำ  ตั้งไว้รวม    418,000.-บำท ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.ค่าขยายเขตท่อเมนต์ประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณส านักสงฆ์เกษตร)  ตั้งไว้  220,000.-บาท   บ้าน
โป่งประทุน  หมู่ที่  3 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา    เป็นระยะทาง 550 เมตร     ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า    154  ข้อ  11 )         

2.ค่าขยายเขตท่อเมนต์ประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณซอยอู่ตี๋)   ตั้งไว้  98,000.-บาท  บ้านตลาด
น้อยหน่า หมู่ที่  18   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง     จังหวัดนครราชสีมา   เป็นระยะทาง 280 เมตร     ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า   158 ข้อ 50 )         

3.ค่าขยายเขตท่อเมนต์ประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่)   ตั้งไว้  100,000.-บาท  บ้าน
ตลาดน้อยหน่า  หมู่ที่  18  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 300 เมตร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 158   ข้อ  49 )         
           2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้
รวม  50,000.-บำท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   (1)ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  ตั้งไว้  50,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าเบี้ย  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  61  ข้อ  1) 
           2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้รวม  599,700.-บำท  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
   (1)ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 50,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรมหรือจ าเป็นต้องรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  62 ข้อ  6) 
               (2)ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้   889,700.-บำท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1.ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนายชัย) ตั้งไว้  44,000.–บาท   บ้านโป่งประทุน  หมู่ที่ 3  
ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก  84  ลบ.เมตร  พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบดทับแน่น
เรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  86  ข้อ  45) 
            2.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณซอยนางบุญโฮม)  ตั้งไว้  96,000.-บาท  หมู่ที่ 7 บ้านล าทองหลาง  
ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร  
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ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 341 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบดทับแน่น  
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 91 ข้อ  82) 
  3.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณเส้นหลังวัดไปน้ าตก)  ตั้งไว้  50,800.-บาท  หมู่ที่ 7 บ้านล า
ทองหลาง  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 180 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบด
ทับแน่น  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
เคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 110 ข้อ  236) 
 4.ค่าถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตั้งไว้  370,000.-บาท 
บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ 10  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ชนิด ผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete  ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 134 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 670  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 31 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทาง
หลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  109  ข้อ  
232) 

     5.ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณคุ้มสมบูรณ์)  ตั้งไว้  212,000.-บาท   บ้านหนองสวอง หมู่
ที่ 13  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) 
ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 130 เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  650 ตร.เมตร และท าการฉาบ
ผิวจราจรชนิดเคฟซิลพ้ืนที่ซ่อมแซม 650 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  97  ข้อ  135) 

     6.ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก(บริเวณซอยนายสังวาล)  ตั้งไว้  116,900.-บาท  บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 
13  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก  210 ลบ.ม พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบดทับ
แน่น  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.ปากช่อง  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  
97  ข้อ  132) 
                (3)ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งไว้ 30,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ท าความสะอาด  งานตกแต่งสวนสาธารณะ ก าจัดวัชพืช  ขุดลอกล าคลอง   บ่อพัก
ท่อและรางระบายน้ า    ล าคลอง    ฝาย   ถนน   ที่สาธารณะประโยชน์   รวมถึงการปรับระดับดิน  อาคาร  รางระบาย
น้ า  ที่มีลักษณะตื้นเขินหรือแอ่ง ให้สามารถระบายน้ าได้ดีตามปรกติ ด าเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาหรือจ้างแรงงงาน
ราษฎรเป็นรายวัน    ค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ าของจังหวัดนครราชสีมา   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561  หน้า  62 ข้อ  6)    

  2.3 ค่ำวัสดุ    ตั้งไว้รวม  1,100,000.-บำท 
 2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้  50,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
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           2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้  400,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟ หลอดไฟ สวิทช์ และอ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
           2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้  500,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  จอบ  เสียม  ค้อน   
ตะปู  อิฐ  ปูน  ทราย  ยางมะตอย ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
           2.3.4 ประเภทค่ำวัสดุยำนพำหนะและค่ำขนส่ง ตั้งไว้  20,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆเช่น  
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
           2.3.5 ประเภทค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้10,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเครื่อง  น้ ามัน
จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
           2.3.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย  ตั้งไว้  20,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ใน
งานกองช่าง  เช่น  เสื้อ  กางเกง  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
           2.3.7ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  100,000.-บำท เพ่ือเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ซื้อหมึก
เครื่องพิมพ์  เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล USB บันทึกข้อมูล แผ่น CD-R  CD-RW และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
            หมวดค่ำสำธำรณูปโภค   ไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ 
        3.งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)   ตั้งไว้ 11,030,200.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
              3.1 ค่ำครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม  516,800.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
           3.1.1 ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้รวม  64,300.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์รายละเอียดดังนี้ 
   1.ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จ านวน  4  เครื่อง  ตั้งไว้  12,400.-บาท 
  -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480  watts) 
  -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า 61  ข้อ 4)      
                 2.ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค    ตั้งไว้   42,000.-บาท   จ านวน  2  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
                 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  
ดังนี้ 
                     1.ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม  (Compute  core) จ านวนไม่น้อยกว่า  10  แกน (10 core) 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  2.7  GHz   หรือ 
                     2.ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core)  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  ( 2  core)  และมี 
หน่วยความจ า แบบ   Smart  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า  1.7  GHz   หรือ  
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                     3.ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก   (core)   จ านวนไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (  2  core)และมี
หน่วยความจ า   แบบ  Smart  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า  2.7  GHz    
                  -มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500  GB  จ านวน  1  หน่วย 
                  -มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
                  -มี  DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
                  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย แบบ (Network   Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือ
ดีกว่า     จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
                  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (802.11b,g,n) และBluetooth 
                  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า 61  ข้อ 4)           
  3.ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet  Printer)ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  
9,900.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  1,200*1,200  dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาที  หรือ  
10.2  ภาพต่อนาที 
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ  USB  2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  -สามารถใช้ได้กับ A3 ,A4, Leeter , Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า 61  ข้อ 4)     
          3.1.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  ตั้งไว้รวม  352,500.-บำท   
   1.ค่ำจัดซื้อสัญญำณไฟกระพริบ  ตั้งไว้   297,500.-บำท 
  -ไฟโซล่าเซลล์บอกสัญญาณอันตรายพร้อมติดตั้งประกอบด้วยโคมไฟ กระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 
มม.พร้อมหลอด LED 165 หลอด เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาด  3x3 พร้อมติดตั้ง จ านวน 11 จุด (บ้านคลองตาลอง,
บ้านหนองมะค่า,บ้านหนองอีเหลอ,บ้านหนองน้อย,บ้านซับน้ าเย็น,บ้านโนนอารีย์,บ้านไทยเจริญ) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  หน้า  61  ข้อ 4) 
  2.ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์  ตั้งไว้    55,000.-บำท     
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี  จ านวน  1  คัน  แบบเกียร์อัตโนมัติ  การ
จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561)หน้า 61  ข้อ 4) 
          3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ตั้งไว้รวม  100,000.-บำท  โดยท ำกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด
พร้อมระบบบันทึกภำพและรวมรำคำด ำเนินกำรติดตั้ง  หมู่ที่  16  บ้านซับหวาย  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor 
Analog Fixed Camera)   จ านวน   6   ตัว  รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่ (Analog Fixed Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horizontal 
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- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้วร่าง 5 
- มีความยาวโฟกัสต่ าสุดไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร 
- มีอัตราส่วนสัญญาณภาพเทียบกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio)ไม่น้อยกว่า 46 dB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Connector) แบบ BNC จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- ตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถป้องกันฝุ่นและน้ าที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ   

       -อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครอืข่ำย (NVR - Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  จ านวน 1  
เครื่อง   รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์  (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือการท างานของระบบบันทึกภาพกล้อง 
วงจรปิดโดยเฉพาะ 

- รองรับการบันทึกบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่  น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP/SNTP, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 2 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TBร่าง 9 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
- พร้อมจอแสดงภาพ LCD  หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิ้ว 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า  800  VA 

   พร้อมติดต้ังร่วมอุปกรณ์ระบบต่างๆทั้งหมด ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561) หน้า  127  ข้อ 69) 
        3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     ตั้งไว้รวม   10,513,400.-บำท    
          3.2.1 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   ตั้งไว้รวม    10,513,400.-บำท   เพื่อแยกเป็น         
                (1)ประเภทค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำง    ตั้งไว้รวม 4,627,200.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 

1.1โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ นารัน)   ตั้งไว้  311,000.-บาท  
บ้านคลองตาลอง หมู่ที่ 1  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟ
ซิล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000  ตร.เมตร ก่อสร้างตาม
แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561  หน้า  82  ข้อ  10) 
            1.2โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยไผ่ตะวัน)   ตั้งไว้   488,000.-บาท  บ้าน
หนองผักเสน  หมู่ที่  2 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง   5.00 เมตร ยาว 300 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  1,500 ตร.เมตร    
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 70 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 
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รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561    หน้า  109  ข้อ 231) 

1.3โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้าน ส.อบต.แอ๊ด-ฟาร์มวัวน้าแจ๋ว)  ตั้งไว ้ 
308,600.-  บาท  บ้านบันไดม้า  หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 
1,000  ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ 
ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  87  ข้อ  53) 

1.4โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณบ้านนายประสงค์ แก้วระหัน) ตั้งไว้  308,600.-บาท   
บ้านบันไดม้า  หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000  ตร.เมตร  
ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  109  ข้อ  231) 

1.5โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณซอยบ้านป้าปุ้ย)  ตั้งไว้  186,000.-บาท หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองมะค่า ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟ
ซิล)   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร.ยาว 150 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  600 ตร.เมตร  ก่อสร้างตาม
แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 89 ข้อ 67) 
          1.6โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบุญเหลือฟาร์ม) ตั้งไว้  132,000.-บาท   บ้าน
หนองอีเหลอ  หมู่ที่  6  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด
ผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร    ยาว   100 เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง   400 ตร.
เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  109  ข้อ 231) 
    1.7โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายเสรี)   ตั้งไว้  262,000.-บาท  บ้านหนอง
ตาแก้ว หมู่ที่  8  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง   800 ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 37 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 
รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561    หน้า  109  ข้อ 231) 

 1.8โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยลุงแบะ)   ตั้งไว้  262,000.-บาท  บ้านหนอง
ตาแก้ว หมู่ที่  8     ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง   800 ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 37 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 
รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  92  ข้อ 90) 

1.9โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณอ่างเก็บน้ า) ตั้งไว้ 374,000.-บาท บ้านปากช่อง หมู่
ที่ 11  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสมีา  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,200  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
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ชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  
109  ข้อ  231) 

1.10โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายปรีชา) ตั้งไว้  133,000.-บาท บ้านปาก
ช่อง หมู่ที่ 11  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 420  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  
109  ข้อ  231) 

1.11โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนางสุรีรัตน์) ตั้งไว้  49,000.-บาท บ้านปาก
ช่อง หมู่ที่ 11  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 160  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทเลขที่ ทช-2-301 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  95  ข้อ  116) 

1.12โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete พร้อมวางท่อ (บริเวณซอย
บ้านผู้ใหญ่บ้าน) ตั้งไว้  615,000.-บาท บ้านสะพานด า  หมู่ที่ 17  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   
โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด ผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 500  ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด 0.80*1.00 เมตร จ านวน 
90 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00*1.20*1.40 เมตร จ านวน 10 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตามแบบกรม
ทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  
หน้า  109  ข้อ  231) 
    1.13โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณทางหลวงแผ่นดิน-บ้านผู้ใหญ่บ้าน)  ตั้งไว้  
299,000.-  บาท  บ้านโนนอารีย์ หมู่ที่  19  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  950 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 44.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม
ทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561  หน้า  109  ข้อ 231) 

1.14โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขารวก-แยกย่าโม)  ตั้งไว้  325,000.-บาท  
บ้านโนนอารีย์  หมู่ที่  19   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 850 ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 40.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช -2-
301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  104  ข้อ 190) 

1.15โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายอุทัย -บ้านนายแวว) ตั้งไว้  377,000.-
บาท  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  21  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง ถนนลาดยาง   
1,150 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 54.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  
109  ข้อ 231) 

1.16โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขาสวอง) ตั้งไว้  197,000.-บาท  บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่  21  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ยาว  100  เมตร    หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  600 ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจ านวน 23.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-
301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  109  ข้อ 231)                  
                (2)ประเภทค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้รวม    931,800.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 

2.1โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยวังบัวภา)  ตั้งไว้  324,700.-บาท  หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
มะค่า ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร  ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างค.ส.ล.  600 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ  0.20 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก  9 ลบ.เมตร  พร้อมเกลดปรับ
เกลี่ยเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-201-2 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ 
ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้าง
พ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  109  ข้อ  229) 

2.2โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณทางเข้าวัด)  ตั้งไว้  165,600.-บาท  หมู่ที่ 9 บ้านแก่นท้าว 
ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 50  เมตร หนา 0.15   เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างถนนค.ส.ล. 300 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50   เมตร ยาว 50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 7.50 ลบ.เมตร  พร้อมเกลด
ปรับเกลี่ยเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-201-2 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งาน
ก่อสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  109  ข้อ  229) 

2.3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณบ้านยายยอด)  ตั้งไว้  86,500.-บาท  บ้านซับหวาย  หมู่ที่ 
16 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 40  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 160  ตร.เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร  ยาว 40 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก  3.60 ลบ.เมตร  พร้อมเก
ลดปรับเกลี่ยเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-201-2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561  หน้า  109  ข้อ  229) 

2.4 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. (บริเวณป่าไม้-บ.ไทยเอเซีย) ตั้งไว้  355,000.-บาท บ้านตลาด
น้อยหน่า หมู่ที่ 18  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา     โดยท าการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ทั้ง 2 
ข้าง  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ขยายไหล่ทางค.ส.ล.  600  
ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-201-2 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  110  ข้อ  239) 
               (3)ประเภทโครงกำรเจำะบ่อบำดำล ติดตั้งถังประปำ และระบบประปำหมู่บ้ำน ตั้งไว้  
2,586,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 

3.1โครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายธนากร)  ตั้งไว้  470,000.-บาท    บ้านหนองอี
เหลอ หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา     โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6  
นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532   และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อม
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อุปกรณ์ และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด  2.0*2.0*0.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ จ านวน  1 ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  และท าการติดตั้งหอถัง
ประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อ
เข้ากับท่อเมนต์ และติดตั้งประตูน้ าเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ 
ฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 
หน้า 155 ข้อ 24)                                

3.2โครงการติดตั้งถังประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายทอง) ตั้งไว้  185,000.-บาท  บ้านล าทองหลาง 
หมู่ที่ 7  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการติดตั้งหอถังประปาทรงแชมเปญ    
ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร  สูง 11 เมตร พร้อมฐาน และประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้าท่อเมนต์
เดิม และติดตั้งประตูน้ าเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จ านวน 1  ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการ
ปกครองเลขที่ ท 5-07 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
160  ข้อ 66)                                

3.3โครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านผช.บุญจันทร์)  ต้ังไว้  463,000.-บาท   บ้านแก่น
ท้าว หมู่ที่ 9 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา     โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6  นิ้ว 
ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532   และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 
และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด2.00*2.00*00.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 
จ านวน  1 ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  และท าการติดตั้งหอถังประปา
ทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตรสูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
เมนต์ และติดตั้งประตูน้ าเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการ
ปกครองเลขที่ ท 5-07 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  
156  ข้อ  31)                                                                    
   3.4โครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณซอยปู่เล็ก) ตั้งไว้  397,000.-บาท  บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 
12 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6  นิ้ว ท่อปลอก 
PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532  และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และเท
คอนกรีตปากบ่อ ขนาด2.00*2.00*00.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิ เตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จ านวน  1 
ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  และท าการติดตั้งหอถังประปาทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตรสูง 11 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้าท่อเมนต์เดิม 
และติดตั้งประตูน้ าเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จ านวน 2  ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการ
ปกครองเลขที่ ท 5-07 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
156  ข้อ 32)    
          3.5โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  (บริเวณกลุ่มวัดถ้ าเขาสามตา)  ตั้งไว้  196,000.-บาท  บ้านซับน้ า
เย็น  หมู่ที่  14   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø  6  
นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532   และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า  2  แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.0*2.0*0.15 เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ 
กสช.ยธ. ที่ 08-01  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  
160  ข้อ 66)                        
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     3.6โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล (บริเวณบ้านนางอนงค)์ ตั้งไว้  203,000.-บาท  บ้านเหนือ  หมู่ที่  15   
ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø  6  นิ้ว ท่อปลอก 
PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532   และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า  2  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และเท
คอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00*2.00*00.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จ านวน  1 
ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  157  ข้อ  39)                                
     3.7โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านนายวิชัย) ตั้งไว้  212,000.-บาท   บ้านเหนือ  หมู่ที่  
15  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø  6  นิ้ว ท่อปลอก 
PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532   และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า  2  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และเท
คอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.0*2.0*0.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จ านวน  1 ชุด 
พร้อมวางท่อส่งน้ า PVC ชั้น 13.5  ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว เป็นระยะทาง 100 เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการ
และผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561หน้า  157  ข้อ  40)                                
     3.8โครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านนายยน)  ตั้งไว้  460,000.-บาท  บ้านหนองยาง  
หมู่ที่ 22  ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6  นิ้ว ท่อ
ปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532   และติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 
และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด2.0*2.0*0.15 เมตร  พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จ านวน  
1 ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  และท าการติดตั้งหอถังประปาทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตรสูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนต์ 
และติดตั้งประตูน้ าเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการ
ปกครองเลขที่ ท 5-07 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 
160  ข้อ 63)                                
               (4)ประเภทค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ,วำงท่อระบำยน้ ำ และขุดคลอง  ตั้งไว้ รวม 1,434,500.-
บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 

4.1โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณเส้นกลางบ้าน)  ตั้งไว้  213,500.-บาท บ้านหนอง
น้อย  หมู่ที่ 12   ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60*1.00 
เมตร  จ านวน 140 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80*1.00*1.20   เมตร  จ านวน  12 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก  12 
ฝาตะแกรง พร้อมยาแนวกลบกลับ พร้อมขยายไหล่ทางโดยการลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 200 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมบดทับแน่น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปาก
ช่องก าหนด  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  
118  ข้อ  60) 

4.2โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. (บริเวณบ้านนางสุนันท์)  ตั้งไว้  459,000.-บาท  บ้านซับ
หวาย  หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.60   เมตร  ยาว 133  เมตร  ลึก 0.50 เมตร  พร้อมฝาตะแกรง ขนาด 0.50 เมตร  ยาว 133  เมตร 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างพ้ืนฐาน(00312) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 118 ข้อ  58) 
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4.3โครงการขุดลองคลองฝายน้ าล้น(บริเวณเชื่อมบ้านเขื่อนขาด)  ตั้งไว้  362,000.-บาท บ้านซับน้ า
เย็น  หมู่ที่ 14  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการขุดลอกคลองน้ าขนาดพ้ืนที่ 3,500 
ตร.เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.
ปากช่องก าหนด  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  
หน้า  179  ข้อ  21) 

4.4โครงการขยายบล็อคคอนเวอร์สพร้อมติดตั้งราวกันตก(บริเวณคุ้มซับน้อย) ตั้งไว้  400,000.-บาท  
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 20  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยท าการขยายบล็อกคอนเวอร์
สพร้อมติดตั้งราวกันตก ขนาด 1.50.*1.50 ม.จ านวน 4 ช่อง กว้าง 3 .00 เมตร พร้อมราวกันตก ค.ส.ล ขนาดสูง  0.90  
เมตร  ยาว  6.50  เมตร  จ านวน  2  ข้าง  และทาสีราวกั้นตกค.ส.ล. พร้อมขยายถนนลาดยางเคฟซิล ไม่น้อยกว่า 
400 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างพ้ืนฐาน (00312)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  130  ข้อ  90) 
       (5)ประเภทเสียงตำมสำย  ตั้งไว้รวม  260,000.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 

5.1.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตั้งไว้ 107,000.-บาท บ้านหนองตาแก้ว 
หมู่ที่  8   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการเดินสายน าสัญญาณขนาด 0.09 มม. 
จ านวน 17 ม้วน หรือคิดเป็นระยะทาง 3,400 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
, ติดต้ังล าโพงฮอล์ล  ชนิดปรับเสียงได้ จ านวน 10 ตัว ,เครื่องเล่นซีดี-วิทยุ และอุปกรณ์ร่วมระบบต่างๆทั้งหมด 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  122  ข้อ 33) 

5.2.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตั้งไว้  97,000.-บาท บ้านหนองกะโตวา   
หมู่ที่  10 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการเดินสายน าสัญญาณขนาด 0.09 มม. 
จ านวน 14 ม้วน หรือคิดเป็นระยะทาง 2,800 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
, ติดต้ังล าโพงฮอล์ล  ชนิดปรับเสียงได้ จ านวน 10 ตัว ,เครื่องเล่นซีดี-วิทยุ และอุปกรณ์ร่วมระบบต่างๆทั้งหมด 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน
ไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  132  ข้อ 107) 

5.3.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตั้งไว้ 56,000.-บาท บ้านสะพานด า หมู่ที่ 
17   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการซ่อมแซมสายน าสัญญาณขนาด 0.09 มม. 
พร้อมเชื่อมต่อสายน าสัญญาณ จ านวน 10 ม้วน หรือคิดเป็นระยะทาง 2,000 เมตร และพร้อมติดตั้งล าโพงฮอล์ล  
ชนิดปรับเสียงได้ จ านวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ร่วมระบบต่างๆทั้งหมด ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561  หน้า  128  ข้อ 76) 

(6)ประเภทค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์  ตั้งไว้รวม  673,900.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
6.1 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมม้านั่ง (บริเวณภายในอบต.)  ตั้งไว้  72,800.-บาท บ้าน

หนองมะค่า  หมู่ที่ 5  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างก าแพงกันดินขนาด 
ยาว 25 เมตร  สูง 0.70 เมตร   ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  133  ข้อ 116) 

6.2 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ (บริเวณภายใน อบต.) ตั้งไว้  87,500.-บาท  บ้านหนอง
มะค่า  หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการรื้อผนังอาคาร เทปรับพื้น ก่ออิฐปิด
ช่องประตูเดิม  เพ่ิมประตูเหล็กม้วน ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  สูง  2.50  เมตร  พร้อมทาสีอาคารโดยรอบ ก่อสร้าง
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ตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน
(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  133  ข้อ 115) 

6.3 โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. (บริเวณภายใน อบต.)  ตั้งไว้  513,600.-บาท  บ้านหนองมะค่า  หมู่
ที่ 5 ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยท าการก่อสร้างรั้วขนาดความสูง 2.00  เมตร  ยาว 
190 เมตร  ช่องระหว่างเสา 2.50  เมตร  ก่ออิฐบล็อกฉาบปูนพร้อมทาสีรั้ว  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง  ก าหนด 
รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า  133  ข้อ 112) 

 

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
******************************** 
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ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    ..................................-บำท 
 
1.  งบบุคลำกร         ตั้งไว้  1,904,400.-บำท 

1.1  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ตั้งไว้  1,904,400.-บำท 
 1.1.1  เงินเดือนพนักงำน   ตั้งไว้  720,000.-บาท    
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลจ านวน 5  อัตรา ตามกรอบอัตราพนักงานจ้างและ
ต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนดไว้ โดยค านวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.522,600.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 197,400.-  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) 
 1.1.2  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน ตั้งไว้  30,000.-บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล  และเงินท่ีปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
 1.1.3 เงินประจ ำต ำแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณจ่ายไม่เกิน 12 
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) 
 1.1.4 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  992,400.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา  และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน จ านวน 
6 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 380,400.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 612,000.-บาท ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
 1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 120,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับ
การประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 5  ร้อยละ 4  และร้อยละ 3 จ านวน   2   อัตรา  และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 48,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 72,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
 
 
 
 
 
 
2. งบด ำเนินงำน 
 หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ 5,094,900.-บำท 

2.1 ค่ำตอบแทน             ตัง้ไว้    20,000.-บำท 
 2.1.1    ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร         ตั้งไว้   20,000.-บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211) 
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 2.2 ค่ำใช้สอย              ตั้งไว้   1,800,900.-บำท 
 2.2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    ต้ังไว้      200,000.-บาท    ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  (1)  ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้    200,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรับจ้าง  เช่น  การก าจัดปลวก  ดูด
ส้วม  ท าความสะอาดที่นอนผ้าม่าน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง   ทั้ง   3   แห่ง   ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดผ้าสีที่ใช้ตบแต่งเวทีในงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล    หรือรายจ่ายอ่ืน ๆ เกี่ยวกับจ้างเหมาบริการอ่ืน 
ๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างท างานอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ     ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 62  ข้อ 5 ) 
            2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร   ตั้งไว้    10,000.-บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 (1)  ค่ำรับรอง   ตั้งไว้   10,000.-บำท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  การ
ประชุม และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211)  
         2.2.3  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ      ตั้งไว้
1,590,900.-บาท 
  (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติ   ตั้งไว้  300,000.-บำท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการด าเนินการในการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ  เช่น ค่าของรางวัลพ่อดีเด่น  
ค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดท าเวที ค่าตบแต่งเวที  ค่าเครื่องเสียง   ไฟประดับสถานที่  ค่าน้ าดื่ม ค่าผ้า
สีที่ใช้ในการจัดงาน ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ ค่าการแสดงของเด็กนักเรียน  และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  176   ข้อ  1   ) 

(2)  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง     ตั้งไว้      150,000.-บำท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการด าเนินการในการจัดประเพณีลอยกระทง  เช่น    ค่าของรางวัล    ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องเสียงในการจัดงาน  ไฟประดับสถานที่   ค่าด าเนินการจัดงานต่าง ๆ ในงานประเพณีลอยกระทง   และอ่ืน ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  176   ข้อ  3   )  
 

(3)  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์   ตั้งไว้    350,000.-บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการด าเนินการในการจัดประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหารส าหรับผู้มาร่วม
กิจกรรม  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าจัดท าเวที  ค่าตบแต่งเวที  ค่าของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ค่าดอกไม้
ตบแต่งสถานที่ คา่น้ าอบ  และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า 176 ข้อ 3) 

 (4)  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ อบต.ปำกช่อง   ตั้งไว้  300,000.-บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการแข่งขันกีฬา  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่ากรรมการ  ค่าสถานที่จัดการ
แข่งขันกีฬา  ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าอุปกรณ์จัดท าสนามแข่ง
ขันกีฬา ฯลฯ และเป็นเจ้าภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่หนังสือขอความร่วมมือมายังองค์กร พร้อม
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่มีการ  แข่งขัน และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า 167  ข้อ  3 ) 

 (5) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก   ตั้งไว้ 90,000.-บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงอาหาร  ค่าของรางวัลให้กับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  
สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา  เสื้อผ้า  หรืออ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 
หน้า  163  ข้อ 10) 
  (6) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้กับหมู่บ้ำน ตั้งไว้  99,000.-บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน 
อบต.ปากช่อง   เช่น  ฟุตบอล   ฟุตซอล    ตะกร้อ    เปตอง    นวม    หรืออ่ืน ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า 167    ข้อ 4    ) 
  (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  ต้ังไว้   50,000.-บาท  

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า 61 ข้อ 1) 

 (8) ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ ตั้งไว้ 10,000.- บาท  
              เพ่ือจ่ายเป็นพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น และมีความส าคัญ    เช่น วันปิยมหาราช  พิธีร าบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าว    สุร
นารี ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  176  ข้อ 1   ) 

 (9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ตั้งไว้ 60,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าอาหาร  และอ่ืน ๆ ในการจัดท าโครงการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง เช่น โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา , โครงการวันเด็กแห่งชาติ , โครงการวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า 163  ข้อ 9 ) 
  (10) ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  ต้ังไว้  181,900.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  61 ข้อ  4) 
 2.3 ค่ำวัสดุ    ตั้งไว้   3,274,000.-บำท 
            (1) ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ตั้งไว้  100,000.-บาท  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานของ อบต. เช่น กระดาษ  หมึกเครื่องพิมพ์  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  
แฟ้ม  ตรายาง  น้ าดื่ม  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561   หน้า   61  ข้อ  4) 
  (2)  ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ตั้งไว้  40,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ที่นอนส าหรับเด็กเล็ก  แปรง ไม้กวาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่องและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า   61  ข้อ  4 ) 
         (3)  ค่ำอำหำรเสริม(นม)   ตั้งไว้  2,235,000.-บาท 

               (3.1)   ค่ำอำหำรเสริม(นม)โรงเรียน  ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท  
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                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.ปากช่อง จ านวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้
เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  260  วัน  ประกอบด้วยเด็กนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.   จ านวน  100,000.-บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  
1,900,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า   173  ข้อ  8 ) 

     (3.2)   ค่ำอำหำรเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ตั้งไว้  235,000.- บาท  
                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จ านวน 
280 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  จ านวน  50,000.-บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 
185,000.-บาท   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า   173  ข้อ  8 ) 
                     (4)   ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก       ตั้งไว้ 750,000.-บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง     จ านวน  3   ศูนย์  คอื ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านล าทองหลาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า จ านวน 280 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  จ านวน 150,000.- บาท  และตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  600,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  173  ข้อ  8 ) 
 

         (5)  ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์ เมาส์  ตลับ

ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  61  ข้อ  4 ) 
        (6) ค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้   99,000.-บาท     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  ค่าสื่อการเรียนการสอน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  61   ข้อ  4) 
 

3. งบลงทุน   
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้ 800,000.-บำท 
 3.1 ค่ำครุภัณฑ์  ตั้งไว้   300,000.-บาท 
  (1) ครุภัณฑ์กำรศึกษำ  

- โต๊ะกินข้ำวพร้อมเก้ำอ้ี ตั้งไว้ 70,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะกินข้ำวพร้อมเก้ำอี้ส ำหรับ
เด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ปำกช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  
61   ข้อ  4  ) 

(2) ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  
- ตู้ส ำหรับเก็บภำชนะ  ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ส ำหรับเก็บภำชนะ ถ้วย จำน 

ชำม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ปำกช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  หน้า  61   ข้อ  4 ) 
  (3) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
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   -  เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  ตั้งไว้ 200,000.-บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559-2561  หน้า  61   ข้อ  4 ) 
 3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 492,000.-บาท  
  (1) ค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าทองหลาง 340,000.- บาท 
  (2) ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นบ้านหนองมะค่า  152,000.-บาท 
 
4. งบเงินอุดหนุน 
 4.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  ตั้งไว้  3,940,000.-บำท 

(1) อุดหนุนโครงกำร/กิจกรรม ให้กับสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(สพฐ.) ในเขต อบต.ปำกช่อง  ตั้งไว้ 120,000.-บาท   เพื่ออุดหนุนงบประมาณเป็น ค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.ปากช่อง 
จ านวน 6 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 

 (1.1) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000.-บาท  

 (1.2) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000.-บาท  

 (1.3) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านล าทองหลาง    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000.-บาท  

 (1.4) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านซับน้ าเย็น    เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000.-บาท  

 (1.5) อุดหนุนให้โรงเรียนวัดบันไดม้า    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000.-บาท  

 (1.6) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองมะค่า    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000.-บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า   63  ข้อ 9 ) 

           (2)  ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ตั้งไว้  3,820,000.-บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6  ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)     จ านวน    200   วัน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
จ านวน  1,422,300.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  2,397,700.-บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559-2561  หน้า  173  ข้อ  8) 

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

 
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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หน่วยงำน  ส่วน/กองส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

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

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น      4,864,720.-บำท 

1. งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงช่ัวครำว 
หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  ตั้งไว ้ 3,179,720.-บำท   แยกเป็น 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)   ตั้งไว้    1,170,000.- บำท     แยกเป็น 
        1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน   ตั้งไว้รวม 1,128,000.-บำท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   จ านวน  4  อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.1.2 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนัก
บริหารงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

1.2 หมวดค่ำจ้ำงประจ ำ ตั้งไว้รวม  318,840.-บำท 
 1.2.1 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งไว้ 310 ,560.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่

ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา ตามต าแหน่งและอัตราที่ กท.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งไว้ 8,280.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว
ของลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

1.3 หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้รวม  1,690,880.-บำท 
 1.3.1 ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 1 ,574,880.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม

ภารกิจจ านวน 4 อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน จ านวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 96,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 
4 และร้อยละ 3 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

 1.3.3 เงินอ่ืนๆ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ อปท.จ้างเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือกรณีในลักษณะที่มิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ ตั้งจ่าย
จากเงินรายไดข้อง อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

2. งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ  ตั้งไว้รวม    690,000.-บาท   แยกเป็น 

2.1 ค่ำตอบแทน ตั้งไว้รวม  30,000.-บาท  แยกเป็น   
 2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของ อบต.ปาก
ช่อง หรือผู้มีค าสั่งและอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
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 2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 2.2 ค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม   190,000.-บำท 
  2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 62 ข้อ 
5)   
    2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้  10,000.-บำท ตามรายละเอียด เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับรับรองของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)  
  2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
160,000.-บำท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ เอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งไว้ 
30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดท าโครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 173 ข้อ 9 ) 
  (2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดท า
โครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1 ) 
  (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จัดกิจกรรม อบรม และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 6 ) 
  (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการจัดท าโครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 173 ข้อ 2 ) 
  (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 61 ข้อ 1) 
  2.2.4 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 70,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรมหรือจ าเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี ฯลฯ (ตามรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า 62 ข้อ 6 ) 
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 2.3 ค่ำวัสดุ ตั้งไว้รวม 400,000.-บำท 
  2.3.1 ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน  ตั้งไว้ 20,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ตรายาง  ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 61 ข้อ 
4 )  
  2.3.2 ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กระจกโค้งมน ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 
หน้า 61 ข้อ 4 )  
  2.3.3 ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ตั้งไว้ 260,000.- บำท รายละเอียดดังนี้ 
    1. น้ ายาพ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดยุงลาย ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 2)  
    2. ทรายอะเบท ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท ป้องกันและก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 4) 
    3. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 130,000.-บาท เพ่ือจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า พร้อมเหรียญ ใบทะเบียนประวัติ หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยา (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 
1) 
    4. ยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว 
หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยา (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 3) 
  2.3.4 ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ตั้งไว้  20,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่า พู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 61 ข้อ 
4 )  
  2.3.5 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 
หน้า 61 ข้อ 4 )  
  2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
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คอมพิวเตอร์ (ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 61 ข้อ 4 )  

3.งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ตั้งไว้รวม 665,000.-บำท 
 3.1 ค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม   225,000.-บำท 
  3.1.1 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้รวม  225,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะเพ่ือรองรับ
สิ่งปฏิกูล จ านวน 300 ใบ รายละเอียดดังนี้ 
   - ถังขยะพลาสติกกลมขนาด 200 ลิตร  
  - พ่นชื่อหน่วยงาน  
  - เจาะหูข้างละ 1 หู ร้อยด้วยเชือกร้อยสายยาง 

ตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 75 ข้อ 3 ) 
 3.2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้รวม 440,000.-บำท 
  3.2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 440,000.-บาท แยกเป็น 
     (1) โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตั้งไว้ 440,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องออกก าลังกาย
ประเภทติดตั้งกลางแจ้งและติดตั้งบริเวณพ้ืนที่สาธารณะประจ าหมู่บ้าน ให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลปากช่องและ
รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 6 )  

หมวดเงินอดุหนุน 
4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งจ่ำยไว้รวม  330,000.-บำท 
 4.1 เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้  330,000.-บาท  
   4.1.1 อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จ านวน 22 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000. -
บาท ตั้งไว้ 330,000.-บาท เพ่ืออุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของหมู่บ้านในการให้บริการสาธารณสุขตาม
แผนชุมชนหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 172 ข้อ 5) 

5.งบรำยจ่ำยอ่ืน ไม่ได้ตั้งรำยจ่ำยไว้ 

 

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

 


