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ส่วนที่  1 
 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2556  องค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากช่อง มีสถานะการเงินดังนี้  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        57,784,241.92.-บาท 
 1.1.2 เงินสะสม               20,995,625.11.-บาท 
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม           27,905,815.26.-บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      4,656,000.00.-บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน       1,940,288.00.-บาท 
 1.1.6 เงินกู้คงค้าง                                                                       -         บาท
  
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น         จำนวน   60,371,709.98.-บาท 
ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร                    4,989,482.11.-บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              1,198,146.00.-บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            571,145.59.-บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      - บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     320,710.60.-บาท 
   หมวดรายได้จากทุน       - บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                    40,284,759.68.-บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      13,007,466.00.-บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       14,398,980.00.-บาท 
 (3) รายจ่ายจริง        จำนวน   43,985,642.24.-บาท      
   ประกอบด้วย 
   งบกลาง                            1,349,698.00.-บาท 
 
 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  และค่าจ้างชั่วคราว)   9,166,995.00.-บาท 

งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
                          21,587,825.80.-บาท 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)         7,832,225.00.-บาท 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)                                  4,048,898.44.-บาท 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)          - บาท 
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  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       -         บาท 
  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่      15,894,487.73.-บาท 
 
 
 3. งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการ  - 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. -   มีรายรับ - บาท รายจ่ายจริง - บาท 
    กูเ้งินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ  จำนวน  - บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาลจำนวน  จำนวน  - บาท 
    กำไรสุทธิ    จำนวน  - บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ -  จำนวน  - บาท 
    ทรัพย์จำนำ    จำนวน  - บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

     2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการปี 
2557 

ประมาณการปี 
2558 

รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 4,989,482.11 4,670,000.00 4,670,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,198,146.00 1,037,000.00 1,010,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 571,145.59 350,000.00 400,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 320,710.60 230,000.00 230,000.00 

หมวดรายได้จากทุน - - - 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,079,484.30 6,287,000.00 6,310,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 40,284,759.68 36,713,000.00 45,690,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,284,759.68 36,713,000.00 45,690,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,007,466.00 13,600,000.00 13,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

13,007,466.00 13,600,000.00 13,000,000.00 

รวม 60,371,709.98 56,600,000.00 65,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
     2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
จ่ายจริง 

ปี 2556 

ประมาณการ 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 1,349,698.00 2,485,162.00 2,424,890.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  
และค่าจ้างชั่วคราว) 

9,166,995.00 17,833,420.00 22,010,505.00 

งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

21,587,825.80 21,495,218.00 22,042,505.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

7,832,225.00 10,041,200.00 13,928,100.00 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 4,048,898.44 4,745,000.00 4,594,000.00 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 43,985,642.24 56,600,000.00 65,000,000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   6 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ข้อบัญญัติตำบล 

 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
 

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ 2558  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

          แผนงานบริหารงานทั่วไป 24,093,960.00 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 537,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา 9,616,900.00 

          แผนงานสาธารณสุข 7,108,985.00 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 460,000.00 
          แผนงานเคหะและชุมชน 8,264,100.00 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000.00 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,300,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,441,165.00 

          แผนงานการเกษตร 353,000.00 

          แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

          แผนงานงบกลาง 2,424,890.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 65,000,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

     แผนงานงบกลาง 

งบ                     งาน งบกลาง รวม 

งบกลาง 2,424,890.00 2,424,890.00 

รวม 2,424,890.00 2,424,890.00 

 
 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบ                งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 4,777,560.00 - 4,777,560.00 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  7,069,200.00 2,842,000.00 9,911,200.00 
งบดำเนินการ    
    ค่าตอบแทน 1,200,000.00 185,000.00 1,385,000.00 
    ค่าใช้สอย 1,790,000.00 730,000.00 2,520,000.00 

    ค่าวัสด ุ 1,970,000.00 300,000.00 2,270,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - 625,000.00 625,000.00 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 732,700.00 182,500.00 915,200.00 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,690,000.00 - 1,690,000.00 
งบเงินอุดหนุน                                                                                                                            
    เงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 19,229,460.00 4,864,500.00 24,093,960.00 
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    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ                     งาน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - 

    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  - - 
งบดำเนินการ    
    ค่าตอบแทน 20,000.00 20,000.00 
    ค่าใช้สอย 175,000.00 175,000.00 
    ค่าวัสด ุ 63,000.00 63,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค -                            -    

งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ 279,000.00 279,000.00 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -                            -    
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน -                            -    
งบรายจ่ายอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น -                            -    

รวม 537,000.00 537,000.00 
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. 
     แผนงานการศึกษา 

งบ                    งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  1,874,000.00 - 1,874,000.00 
งบดำเนินการ    

    ค่าตอบแทน 50,000.00 - 50,000.00 
    ค่าใช้สอย 324,000.00 - 324,000.00 

    ค่าวัสด ุ 2,881,800.00 - 2,881,800.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน      

    ค่าครุภัณฑ์ 283,100.00 - 283,100.00 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 4,204,000.00 - 4,204,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 9,616,900.00 - 9,616,900.00 
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     แผนงานสาธารณสุข 

งบ                     งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

สาธารณสุข 
รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  3,465,680.00 3,465,680.00 
งบดำเนินการ   

    ค่าตอบแทน 70,000.00 70,000.00 
    ค่าใช้สอย 286,655.00 286,655.00 
    ค่าวัสด ุ 466,950.00 466,950.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภัณฑ์ 2,489,700.00 2,489,700.00 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน 330,000.00 330,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น - - 

รวม 7,108,985.00 7,108,985.00 
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     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ                     งาน 
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  - - 

งบดำเนินการ    
    ค่าตอบแทน - - 
    ค่าใช้สอย 450,000.00 450,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภัณฑ์ - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น - - 

รวม 460,000.00 460,000.00 
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     แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                     งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - -                          -    
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  - -                            -    
งบดำเนินการ      
    ค่าตอบแทน - -                            -    

    ค่าใช้สอย - 6,682,100.00 6,682,100.00 
    ค่าวัสด ุ 200,000.00 800,000.00 1,000,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - -                            -    
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ 582,000.00 - 582,000.00 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น - -                            -    

รวม 782,000.00 7,482,100.00 8,264,100.00 
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     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                     งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) 

- - 

    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  - - 
งบดำเนินการ    
    ค่าตอบแทน - - 
    ค่าใช้สอย 400,000.00 400,000.00 

    ค่าวัสด ุ - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภัณฑ์ - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น - - 

รวม 400,000.00 400,000.00 
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     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ                     งาน 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  - - - 
งบดำเนินการ    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย 300,000.00 950,000.00 1,250,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน 50,000.00 - 50,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 350,000.00 950,000.00 1,300,000.00 
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     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ                     งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 

งานบริหารงานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  1,982,065.00 - 1,982,065.00 
งบดำเนินการ     
    ค่าตอบแทน 115,000.00 - 115,000.00 
    ค่าใช้สอย 350,000.00 318,000.00 668,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน      

    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 7,676,100.00 7,676,100.00 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 2,447,065.00 7,994,100.00 10,441,165.00 
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     แผนงานการเกษตร 

งบ                     งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - - 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  - - 
งบดำเนินการ    
    ค่าตอบแทน - - 
    ค่าใช้สอย 260,000.00 260,000.00 
    ค่าวัสด ุ 80,000.00 80,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ์ 13,000.00 13,000.00 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น - - 

รวม 353,000.00 353,000.00 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
........................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  
87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากช่อง  และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากช่อง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000.-บาท 
  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 24,093,960.00 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 537,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา 9,616,900.00 

          แผนงานสาธารณสุข 7,108,985.00 

         แผนงานสังคมสงเคราะห์ 460,000.00 
          แผนงานเคหะและชุมชน 8,264,100.00 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000.00 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,300,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,441,165.00 

          แผนงานการเกษตร 353,000.00 

          แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

          แผนงานงบกลาง 2,424,890.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 65,000,000.00 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 2,424,890.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  และค่าจ้างชั่วคราว) 22,010,505.00 
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 22,042,505.00 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 13,928,100.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 4,594,000.00 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 

รวมรายจ่าย 65,000,000.00 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ...........................................................                  
  

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

                      (นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์)         
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
 
 
            อนุมัต ิ
 
             (ลงนาม)................................................ 
            (นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์) 
                             นายอำเภอปากช่อง 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการปี 2558 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 

หมวดภาษีอากร      
   ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,726,739.88 3,277,293.17 3,839,466.27 3,824,409.97 3,500,000.00 
   ประเภทรายรับภาษีบำรุงท้องที่ 161,422.40 338,159.73 344,411.93 168,718,14 270,000.00 
   ประเภทรายรับภาษีป้าย 791,885.00 784,305.00 635,938.32 996,354.00 900,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 3,680,047.28 4,399,757.90 4,819,816.52 4,989,482.11 4,670,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      
   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 45,646.50 81,507.50 38,567.00 68,140.00 50,000.00 
   ประเภทรายรับรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 837,630.00 882,550.00 891,8110.00 981,270.00 850,000.00 
   ประเภทรายรับรายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร
ทางบก    

6,400.00 15,800 19,000.00 7,200.00 8,000.00 

   ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา     20,324.00 - 45,367.00 6,426.00 5,000.00 
   ประเภทรายรับค่าปรับ(ภาษีบำรุงท้องที่)   30,429.00 34,369.00 25,822.00 32,970.00 20,000.00 
  ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารฯ  

- - 40,190.00 32,710.00 20,000.00 

  ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   3,645.00 7,575.00 4,347.00 6,080.00 5,000.00 
  ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

60,090.00 80,136.00 60,360.00 60,850.00 50,000.00 

  ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  - 1,550.00 2,050.00 2,500.00 2,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,004,164.50 1,103,487.50 9,153,813.00 1,198,146.00 1,010,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      
   ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 149,255.15 240,178.13 476,191.01 571,145.59 400,000.00 
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รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 149,255.15 240,178.13 436,191.01 571,145.59 400,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      
   ประเภทรายรับ    - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      
   ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน   120,900.00 418,200.00 392,700.00 285,600.00 200,000.00 
   ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 35,367.27 21,937.55 67,587.90 35,110.60 30,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 156,267.27 440,137.55 460,287.90 320,710.60 230,000.00 
หมวดรายได้จากทุน      
   ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาด - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - - - 
หมวดภาษีจัดสรร         
   ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9   4,883,718.74 5,277,486.45 6,213,164.11 7,044,092.23 6,627,000.00 
   ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 6,794,045.73 6,202,817.12 6,880,780.52 9,180,472.41 9,000,000.00 
   ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ    82,066.77 181,767.19 299,320.63 350,261.04 250,000.00 
   ประเภทรายรับภาษีสุรา    2,303,375.81 2,497,005.21 2,755,948.72 2,854,202.78 2,500,000.00 
   ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต    6,241,181.35 6,021,089.11 4,954,331.00 6,253,288.97 5,000,000.00 
   ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่    125,859.97 200,595.04 118,441.14 119,710.34 100,000.00 
   ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   115,676.84 136,813.41 201,194.58 256,019.91 200,000.00 
   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน  

13,184,844.00 13,011,571.00 16,133,352.00 14,216,642.00 22,000,000.00 

   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล - 4,035.00 17,670.00 10,070.00 10,000.00 
   ประเภทรายรับค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ - 8,960.00 2,005.00 - 3,000.00 
                                        รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,730,769.21 33,542,139.53 37,576,207.70 40,284,759.68 45,690,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
   ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 14,866,576.00 12,165,037.00 16,936,164.00 13,007,466.00 13,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,866,576.00 12,165,037.00 16,936,164.00 13,007,466.00 13,000,000.00 
รวมทุกหมวด 53,587,079.41 51,890,737,61 69,422,480.13 60,371,709.98 65,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น         65,000,000.-บาท แยกเป็น 
 

1. หมวดภาษีอากร      รวม         4,670,000.-บาท แยกเป็น 
 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จำนวน       3,500,000.-บาท 
คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่              จำนวน          270,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 1.3 ภาษีป้าย      จำนวน          900,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม       1,010,000.-บาท แยกเป็น 
 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จำนวน            50,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 2.2 รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย   จำนวน           850,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 2.3 รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   จำนวน               8,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
 2.4 ค่าปรับการผิดสัญญา      จำนวน               5,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 2.5 ค่าปรับ(ภาษีบำรุงท้องที่)    จำนวน             20,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
 2.6 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ จำนวน   20,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
 2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จำนวน      5,000.-บาท 
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คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน   50,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จำนวน      2,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 
 
 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม           400,000.-บาท แยกเป็น 
 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน          400,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม              230,000.-บาท แยกเป็น 
 4.1 ค่าขายแบบแปลน     จำนวน           200,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จำนวน             30,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หมวดภาษีจัดสรร      รวม             45,690,000.-บาท แยกเป็น 
 5.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9    จำนวน           6,270,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 5.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  จำนวน           9,000,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จำนวน             250,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 5.4 ภาษีสุรา      จำนวน           2,500,000.-บาท 
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คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว 
 5.5 ภาษีสรรพสามิต     จำนวน           5,000,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 5.6ค่าภาคหลวงแร่     จำนวน             100,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จำนวน    200,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จำนวน         22,000,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
 5.9 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล  จำนวน               10,000.-บาท  
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 5.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้   จำนวน                 3,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 
 
 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม        13,000,000.-บาท แยกเป็น 
          เงินอุดหนุนทั่วไป      จำนวน        13,000,000.-บาท 
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง % ปี 2558 
แผนงานงบกลาง             
งานงบกลาง             
  งบกลาง 6,719,145.23 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00   2,424,890.00 

รวมหมวด 6,719,145.23 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00   2,424,890.00 

รวมงบ 6,719,145.23 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00   2,424,890.00 

รวมงาน 6,719,145.23 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00   2,424,890.00 

รวมแผนงาน 6,719,145.23 3,007,940.00 1,467,988.00 1,349,698.00 2,485,162.00 -1.23 2,424,890.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
  งานบริหารทั่วไป             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 4,221,696.00 4,706,874.00 5,873,686.00 4,646,468.00 10,319,240.00   11,846,760.00 

รวมหมวด 4,221,696.00 4,706,874.00 5,873,686.00 4,646,468.00 10,319,240.00 6.89 11,846,760.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 8,374,490.70 7,376,722.60 8,951,359.02 8,177,441.34 4,538,738.00   4,960,000.00 

รวมหมวด 8,374,490.70 7,376,722.60 8,951,359.02 8,177,441.34 4,538,738.00 4.43 4,960,000.00 
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  งบลงทุน             
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 863,268.00 611,200.00 431,380.00 380,900.00 1,256,800.00   2,422,700.00 

รวมหมวด 863,268.00 611,200.00 431,380.00 380,900.00 1,256,800.00 31.69 2,422,700.00 
  งบอุดหนุน             
    หมวดเงินอุดหนุน 310,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมหมวด 310,000.00 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   0.00 

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมงบ 13,769,454.70 12,714,796.60 15,256,425.02 13,204,809.34 16,114,778.00   19,379,460.00 

รวมงาน 13,769,454.70 12,714,796.60 15,256,425.02 13,204,809.34 16,114,778.00 8.81 19,229,460.00 
งานบริหารงานคลัง             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 838,889.00 1,023,200.00 1,338,762.00 1,491,465.00 1,922,000.00   2,842,000.00 

รวมหมวด 838,889.00 1,023,200.00 1,338,762.00 1,491,465.00 1,922,000.00 19.31 2,842,000.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,600,762.66 1,501,080.72 1,772,365.64 2,064,063.49 1,590,000.00   1,840,000.00 

รวมหมวด 1,600,762.66 1,501,080.72 1,772,365.64 2,064,063.49 1,590,000.00 7.29 1,840,000.00 
   
 
งบลงทุน             
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 104,000.00 123,000.00 445,800.00 1,290,900.00 258,900.00   182,500.00 
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รวมหมวด 104,000.00 123,000.00 445,800.00 1,290,000.00 258,900.00 -17.31 182,500.00 
  งบอุดหนุน             
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

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

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมงบ 2,543,651.66 2,647,280.72 3,556,927.64 4,849,428.49 3,770,900.00   4,864,500.00 

รวมงาน 2,543,651.66 2,647,280.72 3,556,927.64 4,849,428.49 3,770,900.00 12.66 4,864,500.00 
รวมแผนงาน 16,313,106.36 15,362,077.32 18,813,352.66 18,054,237.83 19,885,678.00 9.57 24,093,960.00 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

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

 
รวมหมวด 

 
 

0.00 

 
 

400,450.00 

 
 

343,541.54 425,661.60 

 
 

630,000.00 

 
 

-41.89 258,000.00 
  งบลงทุน             
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 0.00 126,000.00 50,000.00 875,510.00 140,000.00   279,000.00 
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สิ่งก่อสร้าง 

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

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

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

รวมงาน 0.00 526,450.00 393,541.54 1,301,171.60 770,000.00 -17.83 537,000.00 
รวมแผนงาน 0.00 526,450.00 393,541.54 1,301,171.60 770,000.00 -17.83 537,000.00 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 720,480.00 364,182.00 341,895.00 355,560.00 1,567,500.00   1,874,000.00 

รวมหมวด 720,480.00 364,182.00 341,895.00 355,560.00 1,567,500.00 8.91 1,874,000.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 2,824,910.18 1,756,308.54 2,132,014.16 2,499,876.89 7,116,080.00   3,255,800.00 

 
รวมหมวด 

 
 

2,824,910.18 

 
 

1,756,308.54 

 
 

2,132,014.16 2,499,876.89 

 
 

7,116,080.00 

 
 

-37.22 3,255,800.00 
  งบลงทุน             
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    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 44,000.00 0.00 34,000.00 32,700 84,500.00   283,100.00 

รวมหมวด 44,000.00 0.00 34,000.00 32,700 84,500.00 54.03 283,100.00 
  งบอุดหนุน             
    หมวดเงินอุดหนุน 2,710,552.00 0.00 2,629,200.00 2,475,200 235,000.00   4,204,000.00 

รวมหมวด 2,710,552.00 0.00 2,629,200.00 2,475,200 235,000.00 89.41 4,204,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น             
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมงบ 6,299,942.18 2,120,490.54 5,137,109.16 5,363,336.89 9,003,080.00   9,616,900.00 

รวมงาน 6,299,942.18 2,120,490.54 5,137,109.16 5,363,336.89 9,003,080.00 3.30 9,616,900.00 
รวมแผนงาน 6,299,942.18 2,120,490.54 5,137,109.16 5,363,336.89 9,003,080.00 3.30 9,616,900.00 

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

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

รวมหมวด 

 
 

0.00 

 
 

318,031.90 

 
 

30,175.00 833,522.60 

 
 

619,500.00 

 
 

14.14 823,605.00 
  งบลงทุน             
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    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 300,000.00 497,400.00 131,950.00 2,715,000.00   2,489,700.00 

รวมหมวด 0.00 300,000.00 497,400.00 131,950.00 2,715,000.00 -4.33 2,489,700.00 
  งบอุดหนุน             
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 220,000.00 220,000.00 320,000.00 220,000.00   330,000.00 

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

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

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

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 318,720.50 0.00 0.00   0.00 

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

รวมหมวด 0.00 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   0.00 
รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งบรายจ่ายอื่น             
    หมวดรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

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

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

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

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

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

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

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

รวมงาน 0.00 144,791.00 151,850.00 1,322,750.00 1,435,000.00 -51.45 460,000.00 
รวมแผนงาน 0.00 144,791.00 151,850.00 1,322,750.00 1,435,000.00 -51.45 460,000.00 

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

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

รวมหมวด 0.00 878,782.63 0.00 130,240.00 860,000.00 -62.26 200,000.00 
  งบลงทุน             
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 3,000.00 2,108,490.00 82,450.00 117,400.00 1,574,000.00   582,000.00 

รวมหมวด 3,000.00 2,108,490.00 82,450.00 117,400.00 1,574,000.00 -46.01 582,000.00 
  งบอุดหนุน             
    หมวดเงินอุดหนุน 1,787,452.67 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมหมวด 1,787,452.67 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   0.00 

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมงบ 1,790,452.67 2,987,272.63 82,450.00 247,640.00 2,434,000.00   782,000.00 

รวมงาน 1,790,452.67 2,987,272.63 82,450.00 247,640.00 2,434,000.00 -51.37 782,000.00 
งานไฟฟ้าถนน             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

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

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

รวมหมวด 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

28,320.00 1,159,865.00 

 
 

170,000.00 

 
 

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

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

รวมงาน 0.00 0.00 3,295,719.20 3,071,675.61 6,610,900.00 6.18 7,482,100.00 
รวมแผนงาน 1,790,452.67 2,987,272.63 3,378,169.20 3,071,675.61 9,044,900.00 -4.51 8,264,100.00 

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

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

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

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

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

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



   37 

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

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

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 397,270.00 0.00 300,000.00   300,000.00 

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

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

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

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

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

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

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

รวมหมวด 0.00 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   0.00 

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

รวมงาน 0.00 3,671,264.30 533,453.00 1,167,400.00 920,000.00 1.60 950,000.00 
รวมแผนงาน 0.00 3,671,264.30 930,723.00 1,167,400.00 1,220,000.00 3.17 1,300,000.00 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา             
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 683,060.00 822,480.00 906,780.00 1,069,702.00 1,641,000.00   1,982,065.00 

รวมหมวด 683,060.00 822,480.00 906,780.00 1,069,702.00 1,641,000.00 9.41 1,982,065.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 729,534.73 1,217,887.91 1,124,418.75 210,626.33 465,000.00   465,000.00 

รวมหมวด 729,534.73 1,217,887.91 
 

1,124,418.75 210,626.33 465,000.00 0.00 465,000.00 
  งบลงทุน             
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 545,300.00 500,000.00 1,853,120.00 0.00 0.00   0.00 

รวมหมวด 545,300.00 500,000.00 1,853,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  งบอุดหนุน             
    หมวดเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

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

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมงบ 1,957,894.73 2,540,367.91 3,884,318.75 1,280,328.33 2,106,000.00   2,447,065.00 

รวมงาน 1,957,894.73 2,540,367.91 3,884,318.75 1,280,328.33 2,106,000.00 7.49 2,447,065.00 
งานบริหารงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน             
    งบบุคลากร             
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      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมหมวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 249,000.00 80,000.00   318,000.00 

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

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

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

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

รวมงาน 0.00 2,774,900.00 2,284,528.00 1,102,000.00 3,922,000.00 -8.23 7,994,100.00 
รวมแผนงาน 1,957,894.73 5,315,267.91 6,168,846.75 1,102,000.00 6,028,000.00 -3.92 10,441,165.00 

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
    งบบุคลากร             
      หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 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 0.00 
  งบดำเนินการ             
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 0.00 835,117.70 112,076.61 229,843.38 410,000.00   340,000.00 

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

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

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

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

รวมงาน 0.00 955,117.70 112,076.61 235,343.38 410,000.00 -7.47 353,000.00 
รวมแผนงาน 0.00 955,117.70 112,076.61 235,343.38 410,000.00 -7.47 353,000.00 

รวมทุกแผนงาน 33,080,541.17 36,031,203.30 39,938,452.42 37,389,354.24 56,600,000.00 6.91 65,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  65,000,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง รวม     2,424,890.-บาท 
  งบกลาง รวม      2,424,890.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป รวม   19,229,460.-บาท 
  งบบุคลากร รวม    11,846,760.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม    11,846,760.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบดำเนินการ รวม      4,960,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ   และค่า
สาธารณูปโภค รวม      4,960,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบลงทุน รวม      2,422,700.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม      2,422,700.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบอุดหนุน รวม             0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
  งบรายจ่ายอ่ืน รวม             0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
งานบริหารงานคลัง รวม     4,864,500.บาท 
  งบบุคลากร รวม     2,842,000.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม     2,842,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบดำเนินการ รวม     1,840,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม     1,840,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบลงทุน รวม        182,500.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม        182,500.-บาท 



   43 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
  งบอุดหนุน     รวม            0.00.-บาท  
    หมวดเงินอุดหนุน รวม            0.00.-บาท  
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม             0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม       537,000.-บาท 
  งบบุคลากร รวม             0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
  งบดำเนินการ รวม        258,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม        258,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
  งบลงทุน รวม        279,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม        279,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบอุดหนุน รวม             0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
  งบรายจ่ายอื่น รวม             0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม    9,616,900.-บาท 
  งบบุคลากร รวม     1,874,000.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม     1,874,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบดำเนินการ รวม     3,255,800.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม     3,255,800.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
  งบลงทุน รวม         283,100.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม         283,100.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
  งบอุดหนุน รวม      4,204,000.-บาท 
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    หมวดเงินอุดหนุน รวม      4,204,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบรายจ่ายอ่ืน รวม             0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม             0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข รวม    7,108,985.-บาท 
  งบบุคลากร รวม     3,465,680.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม     3,465,680.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบดำเนินการ รวม        823,605.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม        823,605.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม     2,489,700.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม     2,489,700.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 
  งบอุดหนุน รวม        330,000.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม        330,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบรายจ่ายอ่ืน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม           0.00.-บาท 
  งบบุคลากร รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม            0.00.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ   และค่า
สาธารณูปโภค รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบลงทุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
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    หมวดรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม     460,000.-บาท 
  งบบุคลากร รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม      450,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม      450,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบอุดหนุน รวม        10,000.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม        10,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
  งบรายจ่ายอ่ืน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  8,264,100.-บาท 
  งบบุคลากร รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม      200,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม      200,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม      582,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม      582,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
  งบอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
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งานไฟฟ้าถนน รวม  7,482,100.-บาท 
  งบบุคลากร รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม    7,482,100.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม    7,482,100.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 
  งบลงทุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
  งบอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
  งบรายจ่ายอ่ืน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม     400,000.-บาท 
  งบบุคลากร รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม      400,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม      400,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม            0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

แผงงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ รวม      350,000.-บาท 
  งบบุคลากร รวม            0.00.-บาท 
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    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม       300,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม       300,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบอุดหนุน รวม         50,000.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม         50,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม      950,000.-บาท 
  งบบุคลากร รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม       950,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม       950,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม            0.00.-บาท           
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม   2,447,065.-บาท 
  งบบุคลากร รวม    1,982,065.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม    1,982,065.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบดำเนินการ รวม      465,000.-บาท 
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    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม      465,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

งานบริหารงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม   7,994,100.-บาท 
  งบบุคลากร รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม       318,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค รวม       318,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบลงทุน รวม    7,676,100.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม    7,676,100.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว  
  งบอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม           0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม           0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

แผนงานการเกษตร   
งานส่งเสริมการเกษตร รวม     353,000.-บาท 
  งบบุคลากร รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้างชั่วคราว รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบดำเนินการ รวม      340,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค รวม       340,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
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  งบลงทุน รวม        13,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม        13,000.-บาท 
      คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 

 

  งบอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม            0.00.-บาท 
    หมวดรายจ่ายอื่น รวม            0.00.-บาท 
      คำชี้แจง  ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 

 

รวมทุกแผนงาน 65,000,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายงบกลาง 

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

รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้        2,424,890.-บาท 
 1. หมวดงบกลาง ตั้งไว้  1,904,890.-บาท 
 1.1 ประเภทเงินสำรองจ่าย  ตั้งไว ้1,000,000.-บาท เพ่ือสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ สาธารณภัย
หรือจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรง หรืองบประมาณไม่พอใช้จ่ายกรณีรายรับไม่เป็น
ตามท่ีประมาณการไว้และจำเป็นต้องจ่ายเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
จำนวน 1,000,000.-บาท    ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
 1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  360,890.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม   ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ 
อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 
  1.3 ประเภทเงินในการจัดการจราจร  ตั้งไว้ 6,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
  1.4 ประเภทเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าทำศพให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของตำบลปากช่อง ที่เสียชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
    1.5 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20 ราย ๆ ละ 500.-บาท/เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 153 ข้อ 3) 
  1.6 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน ออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน  และรัฐบาล สมทบ 1 ส่วน   ตั้งไว้ 10,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 155 ข้อ 12) 
  1.7  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  378,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
 (1) โครงการหลักประกันสุขภาพตำบล  ตั้งไว้  378,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพตำบล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งาน
งบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 161 ข้อ 6) 
 
 
 
 2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ  ตั้งไว้  520,000.-บาท 
 2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  520,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

หน่วยงาน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
**************************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น  20,979,460.- บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  11,846,760.-บาท  แยกเป็น 
 หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว   ตั้งไว้รวม   11,846,760.-บาท   
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้รวม  4,777,560.-บาท  แยกเป็น 
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1.1.1 ประเภทเงินเดือน นายก /รองนายก  ตั้งไว้  532,080.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก /

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก /รองนายก  ตั้งไว้  45,600.-บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าตอบแทนนายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก  ตั้งไว้  45,600.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้  90,720.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     ตั้งไว้  4,063,560.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  แยกเป็น 
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.   เป็นเงิน  139,320.-บาท 
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  เป็นเงิน  114,000.-บาท 
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.          เป็นเงิน  90,720.-บาท 
- ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. จำนวน 41 คน       เป็นเงิน   3,719,520.-บาท 

ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ.ศ. 2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
      1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม     4,176,200.-บาท 
          1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล   ตั้งไว้  3,900,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและปรับเงินเดือนประจำ จำนวน 15 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ต้ังไว้  83,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
   1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  126,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งของปลัด อบต. /รองปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   1.2.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหาร  ตั้งไว้  67,200.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) จำนวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
      ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้รวม         750,000.-บาท  แยกเป็น 
          1.2.5 ประเภทลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้  678,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ 
จำนวน  4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้  72,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
   ค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้รวม       2,143,000.-บาท  แยกเป็น 
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  1.2.7 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  1,600,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน 6 อัตรา  และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 8 อัตรา 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 

  1.2.8  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   523,000.-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 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
2. งบดำเนินงาน  ตั้งไว้รวม  6,408,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ   ตั้งไว้รวม    6,408,000.-บาท  แยกเป็น 
  2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม       1,220,000.-บาท    แยกเป็น 
   2.1.1 ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 1,080,000.-บาท 
   (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตั้งไว้ 1,000,000.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี
งบประมาณ 2558  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  
   (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้  20,000.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแก่ อปพร.ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามคำนิยาม “สาธารณภัย” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางด่วนที่สุด ที่ มท 0620/ว4890  
ลงวันที่  10  มิถุนายน  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0407/ว996 ลงวันที่ 14  กันยายน 
2526 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 157 ข้อ 1) 
   (3) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนสำหรับผู้
ปฎิบัติงานเลือกตั้งให้ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  
   (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ดำเนินการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการดำเนินการคัดเลือกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเปน็
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือผู้มี
คำสั่งและอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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   2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล   ผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)  
   2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ และผู้บริหาร อบต.(นายก อบต.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  2.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม     3,075,000.-บาท  แยกเป็น 
   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 680,000.-บาท  
   (1) ค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 600,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฎิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
ค่าบรรจุหรือเติมน้ำยาเครื่องดับเพลิง บรรจุหรือเติมอากาศในถัง SCBA และถังอากาศในรถกู้ชีพ  ฯลฯ (ตามรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 5) 
   (2) ค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบโทรศัพท ์  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเชื่อมโยงระบบคู่
สายโทรศัพท์(ระบบโอนสายภายใน) และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 5) 
  (3) ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
หรือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 5) 
   2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 60,000.-บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 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 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
1,935,000.-บาท    ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต.   
ตั้งไว้ 100,000.-บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 58 ข้อ 1) 
   (2) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความ
เหมาะสม  ตั้งไว้  20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)  
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   (3)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา หรือประชุมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  
พนักงานจ้างของ  อบต.  และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางกฎหมาย การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
และรายจ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 7) 
   (6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ตั้งไว้  
50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ  และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ  การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน และบุคคลทั่วไปในตำบลปากช่อง และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 8) 
   (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน โดยคณะ
ผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นำหมู่บ้าน และ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปากช่อง  ฯลฯ เช่น ค่า
วิทยากร , ค่าลงทะเบียน , ค่าอาหาร , ค่ารถ , ค่าท่ีพัก หรืออ่ืนๆ  ตั้งไว้ 250,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 
53 ข้อ 2) 
   (9) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งไว้ 
100,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   (10) ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ตั้งไว้ 250,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ทั้งการอบรม และสัมมนา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 2) 
   (11) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.ปาก
ช่อง  ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้ง
จ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามป ี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 164 ข้อ 1) 
   (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล เช่น ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเช่า
อุปกรณ์อ่ืนและสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชาคมที่มีความจำเป็นเหมาะสม  ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  
   (13) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
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ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ร่วมกับประชาชนในตำบล หรือโรงเรียนในตำบล และจัดฝึกอบรม
แก่ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในชุมชนเพ่ือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 163 ข้อ 3) 
 (14) ค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์  ตั้งไว้ 85,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า 158 ข้อ 4) 

(15) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ 20,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย อุบัติเหตุ ฯลฯ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแบบแผนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 158 ข้อ 5) 
        (16) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้ 30,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชน  
เยาวชน  อปพร. ฯลฯ ในตำบลปากช่องได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพ้ืนฐานและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 หน้า 158 ข้อ 6) 

(17) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร ประชาชนทั้งใน
ระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกตามความในมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 หน้า 159 ข้อ 9) 
 (18) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าดำเนินการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ  ตามโครงการทั้งในด้านการพัฒนาการผลิต  การแปรรูปผลผลิต  
การจัดจำหน่าย การจัดกิจกรรม การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร   ตลอดจนการจัดทำแปลงสาธิตแปลงทดลองด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -2560  หน้า 61 
ข้อ  3)  
  (19) ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    ตั้งไว้   30,000.-บาท   เพ่ือ
เป็นค่าประชาสัมพันธ์   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์        ศึกษาดูงานนอกสถานที่    การจัดตั้งจุด
ถ่ายทอด   การสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารอาหารตามพระราชเสาวนีย์ของพระบรมราชินีนาถ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 
2558 - 2560 หน้า 60 ข้อ 1) 
  (20) ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 20,000.-บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ปลูกต้นไม้   ปลูกป่า   ปลูกหญ้าแฝก    ตัดหญ้า    กำจัดวัชพืช    ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
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อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -
2560  หน้า 69  ข้อ  4) 
  (21) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปากช่อง   ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดนิทรรศการ   ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  พืชผัก ผลไม้   และค่าใช้จ่ายในการประกวดกระเช้าผลไม้  ขบวนรถแห่งาน
น้อยหน่า  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ฯลฯ  และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริม
การเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558-2560  หน้า  48  ข้อ 1) 
  (22) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   ตั้งไว้  30,000.-บาท  และเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
จัดฝึกอบรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -
2560  หน้า 172  ข้อ 2) 
   (23) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดูแลบำรุงรักษา
สวนหย่อม ต้นไม้ แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560 หน้า 112 ข้อ  
104) 

(24) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพและการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 59 ข้อ 1) 
   (25) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี ตั้งไว้ 20,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดำเนินงานตามโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 155 
ข้อ 14) 

  (26) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปากช่อง ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุใน
ตำบลปากช่อง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 153 ข้อ 6) 

  (27) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำการจัดทำแผนชุมชนตำบลปากช่อง การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือนำ
ข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 1) 

(28) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน 4 
ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 155 ข้อ 14) 
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(29) ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าดำเนินงานตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 
154 ข้อ 7) 

(30) ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการใน
โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
   2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  400,000.-บาท    
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือจำเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 
54 ข้อ 6) 

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมวัสดุต่างๆ  ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือจำเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 
ข้อ 6) 
  2.3 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้    2,113,000.-บาท  แยกเป็น 
   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้   300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ใบเสร็จ เบ็ดเตล็ด และ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
  2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
  2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
                2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้   30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี จอบ 
เสียม  เลื่อย ฯลฯ  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4)   
   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 
4) 
   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,200,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 
4) 
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   2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 15,000-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์  
สำลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้  ถุงมือ  เครื่องวัดน้ำฝน  เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ดามกระดูก เฝือก  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
   2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  50,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ปุ๋ย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4)    
   2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์มถ่ายรูป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง เมมโมรี่การ์ด ป้ายไวนิล และรายจ่ายอื่นอัน
เกี่ยวเนื่องจัดทำแผ่นพับใบปลิว  ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลของ อบต.ทุกด้าน และวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการใช้งานวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ 
อบต. ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 
หน้า 53 ข้อ 4) 
   2.3.10 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้ 28,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ชุดปฏิบัติงาน เครื่องแบบ รองเท้า  เสื้อ กางเกง ผ้า 
หมวก  ถุงมือ ฯลฯ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 157 ข้อ 3) 
   2.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล , 
แผ่น CD-R  , หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
   2.3.12  ประเภทวัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้  20,000.-บาท   ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม
ต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ด้านการดับเพลิง  ด้าน
การกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง  ทางน้ำ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 158 ข้อ 4) 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค  ไม่ได้ตั้งรายจ่ายไว้ 

3.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้รวม    2,714,700.-บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้   2,714,700.-บาท  แยกเป็น 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้    1,024,700.-บาท 
   3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ตั้งไว้  428,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอ้ีห้องประชุมสภา  ตั้งไว้ 200,000.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด) 

 (2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ตั้งไว้ 198,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศซึ่ง
รวมค่าติดตั้ง ค่าน้ำยาแอร์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - แบบแบบติดผนัง 1 เครื่อง (ขนาด 12,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ) ตั้งไว้ 18,000.-บาท 
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 - แบบแขวน 2 เครื่อง (ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ)เครื่องละ 44,000.-บาท  ตั้งไว้ 

88,000.-บาท 
 - แบบตู้ตั้งพ้ืน 2 เครื่อง (ขนาด 38,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ)เครื่องละ 46,000.-บาท ตั้งไว้ 

92,000.-บาท  
 (3) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีทำงาน  4 ชุดๆ ละ 7,500.-บาท ตั้งไว้ 30,000.-บาท

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด) 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
  3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  240,000.-บาท 
   (1) เครื่องเสียงห้องประชุมสภา ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
  (2) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM สังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ 
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 28,000.-บาท  ประกอบด้วย  ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 160 ข้อ 17) 
              (3) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM สังเคราะห์ความถ่ีประเภท 2 ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 12,000.-บาท ประกอบด้วย  ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ ฯลฯ ฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 160 ข้อ 17) 
   3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้  99,000.-บาท 
  (1) ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 99,000.-บาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวมใส่ขณะปฏิบัติการดับเพลิง - กู้ภัย หรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่น และมีก๊าซพิษ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อระบบการ
หายใจ โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
            หน้ากาก 
                     - เป็นหน้ากากแบบครอบเต็มหน้า ทำด้วยซิลิโคนชนิดทนความร้อนสูง และมีความนุ่มกระชับกับ
ใบหน้าได้ด ี
                    - มีเลนส์ช่องมองแบบจอกว้าง ขนาด 180 องศา ทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ทนแรงกระแทกทัศนะวิสัย
ชัดเจน (ไม่หลอกตา) และมีสารป้องกันการเกิดฝ้า (ANTI-FOG) อย่างถาวร 
                    - มีสายรัดเป็นแบบตาข่ายคลุมศีรษะมีสายยึดติดกับหน้ากากทำให้สามารถสวมใส่ได้อย่างกระชับ
และรวดเร็ว 
                    - มีระบบ AIR SWITCH แบบกดปิดอากาศและกดเปิดอากาศจากถังติดอยู่ที่ตัวหน้ากาก พร้อมสาย
จ่ายอากาศชนิดทนแรงดันสูง สำหรับควบคุมการจ่ายอากาศได้ตามความต้องการซึ่งจะไม่ทำ ให้สิ้นเปลือง 
อากาศในถัง (โดยไม่จำเป็นต้องสวมวาล์วต่อกับตัวหน้ากากขนาดลำตัวหน้ากากเวลาจะใช้หรือถอดวาล์วออกจาก
หน้ากากเวลาเลิกใช้) ทำให้ประหยัดอากาศในถังไว้ได้มากกว่า 
            ชุดสะพายหลัง 
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                   - โครงสร้างทำจากสารสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง แข็งแกร่งและทนไฟ ลักษณะเป็นแผ่นรูป
เปลรองรับเต็มแผ่นหลัง 
                    - มีสายรัดบ่า 2 เส้น รัดเอว 2 เส้น ทำด้วยไนล่อนอย่างดีสำหรับสะพายหลังสามารถดึงปรับแต่งให้
กระชับเข้ากับขนาดลำตัวของผู้ใช้ได้ง่ายและปลดล็อคออกได้อย่างรวดเร็ว 
                   - มีสายรัดถังต่อติดกับชุดสะพายหลังสามารถล็อคถังได้อย่างแน่นหนา และปลดออกได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อต้องการเปลี่ยนถัง 
           ถังอากาศอัด 
                    - ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงทนแรงดันได้สูงพิเศษ (น้ำหนักเบา) บรรจุอากาศภายใน ความดัน 
300 บาร์ (ให้ปริมาณอากาศ 1,800 ลิตร) หายใจได้ 45 นาที มีมาตรวัดชนิดตัวเลขบอกปริมาณอากาศภายในถังแบบ
เรืองแสงได้ในที่มืดทำให้สามารถทราบได้ว่าอากาศเต็มถังหรือเพียงพอสำหรับการใช้หรือไม่ 
                    - 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 
             เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560หน้า 159 ข้อ 11) 
   3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 13,000.-บาท 
  (1)  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  ตั้งไว้   13,000.-บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน  

- เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า  3.5  แรงม้า  
- มีรัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว  

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321 ) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -2560  หน้า 53  ข้อ 4) 
  3.1.6 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้  140,000.-บาท 
  (1) ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง ในอาคาร NOMEX 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เสื้อ กางเกง หมวก ผ้า
คลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 70,000.-บาท ตั้งไว้ 140,000.-บาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวมใส่ขณะปฏิบัติการดับเพลิง - กู้ภัย หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีความร้อนหรืออุณหภูมิสูง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
             เสื้อ ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอก และเสื้อซับใน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น 
                    - ผ้าชั้นนอกทำด้วยผ้า Nomex lllA ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 ออนซ์ ถักทอลายสองหรือสาย Plain 
หรือ ลายตารางและผ้าชั้นนอกนี้สามารถป้องกันการถูกเผาไหม้ได้ 
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                    - ผ้าชั้นในทำด้วยผ้าอีก 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นชั้นป้องกันน้ำและไอน้ำได้เป็น  Aerotex มีรูเล็กๆ ขนาด 
12 ไมครอนสามารถเป็นชั้นที่ยอมให้ลมผ่านได้ หรือ สามารถระบายความร้อนได้แต่ป้องกันการเข้าของของเหลว และ
ไอของเหลวได้สามารถทนกรด และด่างได้ดี ชั้นที่สองเป็นผ้าที่มีน้ำหนักเบาเป็น E-89 x 715 มีจำนวน 3 ชั้น 
ประกอบด้วยชั้นNomex / FR Viscose scrim. และสำหรับชั้น E-89 x 715 ด้านหนึ่งจะถูกเคลือบด้วย ชั้น Aerotex
คุณสมบัติของผ้าชั้นในเพื่อป้องกันมิให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งความร้อน และเย็น 
                     - สาบด้านในของเสื้อมีแถบกาว (Velcro) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เย็บติดตลอดแนวสาบเสื้อด้านใน
กับตัวเสื้อ 
                    - ด้านในของสาบเสื้อ ถูกเย็บติดด้วยซิบโลหะทองเหลือง เบอร์ไม่ต่ำกว่า เบอร์ 8 หัวซิปเป็นโลหะ ซิบ
ถูกเย็บตลอดแนวความยาวของสาบเสื้อเช่นกัน 
                     - เสื้อชั้นใน และเสื้อชั้นนอกสามารถถอดแยกระหว่างชั้นได้ตลอดทั้งตัว 
                     - ด้านในของเสื้อมีเชือกคล้องแขนทำจากวัสดุ Kevlar (Drag rescue devise) ใช้สำหรับลากในกรณี
เจ้าพนักงานดับเพลิงเกิดอุบัติเหตุหมดสติ เย็บติดอยู่ภายในระหว่างเสื้อชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สอง ตามมาตรฐาน  NFPA 
Edition 2007 
                     - ปลายแขนเสื้อมีปลอกแขนทำจากผ้า Nomex ถักรัดข้อมือ เย็บติดกับแขนเสื้อซับใน และมีห่วงไว้
สำหรับสอดนิ้วหัวแม่มือ เพ่ือป้องกันการไหลของปลอกแขนขณะยกแขนข้ึน 
                     - ด้านหน้าส่วนล่างของเสื้อมีกระเป๋าด้านละข้างมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 นิ้ว x 10 นิ้ว พร้อมมีฝาปิดกัน
น้ำเข้า 
                     - ปกคอเสื้อสามารถยกปิดรอบลำคอได้ตลอดยึดด้วยแถบกาว (Velcro) และมีความสูงไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
                     - รอบตะเข็บผ้าต้องเย็บเป็นแนวคู่ตลอดแนวด้วยด้ายที่มีคุณสมบัติเดียวกับตัวเสื้อ 
                     - มีแถบผ้าสะท้อนแสงสีเงินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว บริเวณดังนี้   รอบแขนทั้งสองข้าง 
สูงจากปลายแขน 4 นิ้ว บริเวณรอบหน้าอก และบริเวณรอบปลายเสื้อสูงจากขอบเสื้อ 1 นิ้ว 
                     - เสื้อ สั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ 
            กางเกง ประกอบด้วย กางเกงชั้นนอก กางเกงชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าชนิดเดียวกับสีเดียวกับตัวเสื้อ 
                    - ผ้าชั้นนอกและผ้าชั้นใน ทำด้วยผ้าเหมือนตัวเสื้อ 
                    - ทรงกางเกงเป็น กางเกงเอวตัด รอบตัวซึ่งมีผ้าต่อด้านหลังเป็นบริเวณเอวด้านข้างตัว ทั้งสองข้างจะ
มีสายรัดปรับระดับความตึงอยู่ ข้างละ 1 เส้น สามารถลดขนาดได้ 2 – 3 นิ้ว 
                    - กางเกงมีสาบบริเวณเป้าถูกติดด้วยแถบกาว (Velcro) และซิบขนาดเดียวกันกับตัวเสื้อ 
                    - สายรั้งบ่า (Suspender Heavy Duty) ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่ยืดง่ายรับสีแดงทั้งเส้น แบบยึดกับกางเกง 
8 จุด ประกัน 1 ปี 
                    - บริเวณปลายขากางเกงมีแถบผ้าสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิว้ ติดบริเวณรอบปลายขาทั้งสองข้าง 
                    - บริเวณรอบขอบเอวกางเกงเย็บเสริมเพ่ือความแข็งแรงด้วยผ้าชนิดเดียวกัน 
                    - บริเวณด้านข้างของกางเกง มีกระเป๋าทรงสูง ขนาด 10 นิ้ว x 10 นิ้ว มีฝากระเป๋าอยู่บริเวณชายตัวเสื้อ 
                    - กางเกง สั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ 
           หมวกดับเพลิง 
                     - หมวกผจญเพลิงทรงกลม มีสันอยู่ด้านบน ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย (Full Head 
Protection)  
                     - ทำจากวัสดุพลาสติกทนไฟ (Thermo Plastic) มีกระบังหน้าป้องกันความร้อน ทำจากวัสดุ Poly 
carbonate ชนิดใส  
                     - สามารถเลื่อนขึ้นลงและทนรอยขูดขีด รูปลักษณะขึ้นรูปตามใบหน้า  
                     - สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก SCBA ได้ทุกรุ่น  
                     - ชั้นในของหมวก มีแผ่นโฟมขึ้นรูปรับแรงกระแทก และมีตาข่ายรองรับศีรษะด้านในและสามารถ
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แยกเป็นอิสระออกจากกันมีสายรัดคางพร้อมที่รับคาง ที่สามารถปรับและถอดได้ง่าย สามารถปรับขนาดสายรัดรอบ
ศีรษะ ได้ระหว่าง 53 – 60 เซนติเมตร  
                     - มีน้ำหนักเบา ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม  
                     - สามารถต่อระบบวิทยุ สำหรับการสื่อสาร  
                     - สามารถเพ่ิมอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉายเข้ากับหมวก  
                     - สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงหน้ากาก SCBA (Mark Adaptor)  
                     - ตรงตามมาตรฐาน EN443  
           ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร้อน 
                    - ผลิตจากใยผ้า Nomex 100% สามารถทนความร้อนได้ดีน้ำหนักเบา 
                    - ลักษณะเป็นชนิดคลุมทั้งศีรษะและบ่า (Notched Shoulder) 
                    - สามารถใช้ร่วมกับหน้ากาก SCBA ได ้
                    - ได้รับมาตรฐาน NFPA 1971 – 2007 โดนมีสถาบัน UL รับรองหรือเทียบเท่า 
             รองเท้าดับเพลิง 
                    - เป็นรองเท้าทรงสูง สูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ทำจากยางอย่างดี มีหูหิ้ว 
                    - ทำจากวัสดุยางชนิดพิเศษทนความร้อน 
                    - ที่หัวรองเท้ามีหัวเหล็กมาตรฐาน เสริมอยู่ระหว่างกลางรองเท้า (Mid sole) เพ่ือป้องกันวัตถุมีคม 
ทิ่มแทง ขณะปฏิบัติงาน 
                    - พ้ืนรองเท้าเป็นลายดอกกันลื่นทนต่อความร้อน น้ำมัน และกรดด่าง 
             ถุงมือดับเพลิง 
                    - เป็นถุงมือหนังเสริมผ้า Nomex ทั้งคู่ 
                    - เป็นถุงมือชนิดแยกห้านิ้วไม่ติดกัน 
                    - ส่วนข้อมือมีใยผ้าถัก Kevlar แบบรัดข้อมือและหนังคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง 
                    - ชั้นในเป็นผ้าฝ้าย สามารถกันน้ำเข้าและทนความร้อนได้ดี 
                    - ได้รับมาตรฐาน NFPA 1971 – 2007 
            เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560หน้า 160 ข้อ 15) 
   3.1.7 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้   34,700.-บาท 
  (1)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED  ขาวดำ  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,500.-บาท ตั้งไว้  5,500.-บาท   
มีรายละเอียดดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

   (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,200.-บาท ตั้งไว้ 
4,200.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียว 
  -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
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  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
  -  สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
  -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
  -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  -  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา 
  -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

-  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
                 (3)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ชุดๆ ละ 22,000   ตั้งไว้  22,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
คอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ไมโครคอมพิวเตอร์   มีคุณสมบัติดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจา แบบ l3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB 
จำนวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หนว่ย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 

นิ้ว  จำนวน 1 หน่วย 
- ลำโพงคอมพิวเตอร์อย่างดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

  (4) เครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,000.-บาท  ตั้งไว้รวม 3,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี ้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
   3.1.8 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ตั้งไว้ 70,000.-บาท 
   (1) ค่าจัดซื้อเต็นท์ (ลักษณะโครงหลังคาโค้ง)  จำนวน  2  หลัง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร  
หลังละ 35,000.-บาท ตั้งไว้  70,000.-บาท เพ่ือจัดซื้อเต็นท์ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ
กลางแจ้ง การตั้งจุดบริการประชาชน  งานพิธีหรือประเพณีต่างๆ  ฯลฯ  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์อ่ืนที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทครุภัณฑ์ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
  3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม  1,690,000.-บาท   แยกเป็น 
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   3.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ค.ส.ล. (บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง) ตั้งไว้ 
1,000,000.-บาท  หมู่ที่ 5  บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้าง
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 81 ตร.เมตร  
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้ายโครงการตามทแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 123 ข้อ 
108) 
   3.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ค.ส.ล. เพื่อใช้เป็นห้องน้ำ (บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปาก
ช่อง) ตั้งไว้ 660,000.-บาท  หมู่ที่ 5  บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการ
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร  พร้อมเครื่องสุขภัณฑ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้ายโครงการตามทแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 123 ข้อ 
109) 
   3.2.3  ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล   ตั้งไว้ 30,000.-บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 5) 

4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  10,000.-บาท แยกเป็น 
 หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้  10,000.-บาท 
  4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
ตั้งไว้    10,000.-บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 (1) อุดหนุนกาชาดจังหวัด  ตั้งไว้ 5,000.-บาท  เพ่ืออุดหนุนให้กาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 55 ข้อ 10) 
   (2) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง  ตั้งไว้ 5,000.-บาท  เพ่ืออุดหนุนให้แก่ก่ิงกาชาดอำเภอปากช่อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(00232) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 55 ข้อ 10) 
   (3) อุดหนุนให้กับที่ทำการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5,000.-บาท   เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม อำเภอปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 55 ข้อ12 ) 

5. งบรายจ่ายอ่ืน  ไม่ได้ตั้งรายจ่ายไว้ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลัง 

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

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   4,864,500.-บาท  แยกเป็น 
1. งบบุคลากร   ตั้งไวร้วม     2,842,000.-บาท  แยกเป็น 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว้รวม    2,842,000.-บาท 

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้รวม    2,842,000.-บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   1,470,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน

ตำบลและปรับเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี  จำนวน 7 อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล    โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00100)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.3  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้  42,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง  โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.4  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  880,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้   300,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อย
ละ 4  และร้อยละ  3  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
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1.1.6  ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ อปท. จ้างเป็น

การชั่วคราว เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มี
ทักษะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
2.  งบดำเนินงาน  ตั้งไว้รวม  1,840,000.-บาท 

หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ   ตั้งไวร้วม    1,215,000.-บาท 
2.1 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม   185,000.-บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
60,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  

2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 45,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างหรือผู้มีคำสั่ง
และอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้   30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษา ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารงานคลัง(00113) 

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล  ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิ่น   ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  
อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม  730,000.-บาท  
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 
330,000.- บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง(00113) 

(2)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลแปลงที่ดิน  ค่าคำขอและค่าธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน    ค่าจ้างเดินสำรวจ
ภาคสนาม  ค่าวัสดุสำนักงานอุปกรณ์สำหรับศูนย์อำนวยการ  จัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล  แบบพิมพ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 

2.2.3  ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ)  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว้รวม   300,000.-บาท 
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2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้    150,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  ของ  อบต. 

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

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  150,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 

หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้รวม    625,000.-บาท 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  625,000.-บาท 

2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้  500,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ  อบต. ฯลฯ 
(ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.4.2  ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  ตั้งไว้  5,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำ
บาดาล สำหรับที่ทำการ  อบต. ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.4.3  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ  
อบต.  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง
(00113)    

2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย ์ ตั้งไว้  60,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการส่ง
ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 

2.4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว ้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  182,500.-บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  182,500.-บาท 
3.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม  182,500.-บาท     

3.1.1   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว ้ 93,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตาม
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ  2  ประตู  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี  มอก.  353-2532   จำนวน  2  ตู้ ๆละ  8,000.- บาท  ตั้งไว้  16,000.-บาท  

(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจำ  เนื้อท่ีการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 11 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 22,000.-บาท   

(3) ฐานรองตู้บานเลื่อนทึบ  ขนาด  1795*410*79  มม.  จำนวน  2  ใบ ๆ ละ 5,000.-บาท  
เป็นเงิน  10,000.-บาท 

(4) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  ขนาด  1795*410*879  มม.  จำนวน  2  ตู้ ๆ  ละ  
6,000.-บาท  เป็นเงิน  12,000.-บาท 

(5) ตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก  พร้อมป้องกันการล้ม  จำนวน  2  ตู้ ๆ  ละ  5,500.-บาท    
เป็นเงิน  11,000.-บาท 
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(6) ตู้เก็บเอกสารแบบชั้น  แบบ  4  ชั้น  ขนาด  921*311*1805  มม.  จำนวน  1  ตู้ ๆ  ละ  

6,500.-บาท  เป็นเงิน  6,500.-บาท 
(7) ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง  สำหรับรับรองแขกท่ีมาติดต่องานราชการ  จำนวน  1  ชุด  

ราคา  8,000.-บาท  เป็นเงิน  8,000.-บาท   
(8) โต๊ะทำงานระดับ  3-6  ขนาด  150*80*75  ซม.  ประกอบด้วย  โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก

พร้อมเก้าอ้ี จำนวน  1  ชุด ๆ  ละ 7,500.-บาท  เป็นเงิน  7,500.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  50,000.-บาท 

(1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน  1 คัน ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์รุ่น
สตาร์ทมือดิสก์เบรกหน้าเป็นระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด  PGM-FI  4  จังหวะ  SOHC  แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคม
ชาฟท์  ระบายความร้อนด้วยอากาศ  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
3.1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  39,500.-บาท  ประกอบด้วย  

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆละ 
15,000.-บาท  ตั้งไว้ 30,000.-บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือ
ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือม ีSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ ราคา 3,000.- บาท  ตั้งไว้ 

6,000.- บาท  มคีุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

(3)  จอภาพแบบ LCD หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  3,500.- 
บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 X 900 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
 

 
 

**************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 
**************************** 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   18,705,265.-บาท 
1.งบบุคลาการ (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว) ตั้งไว้รวม  1,982,065.-บาท 

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ           ตั้งไว ้  1,982,065.-บาท  แยกเป็น 
        1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้รวม   1,388,465.-บาท  แยกเป็น             
  1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้    1,309,610.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  และปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน 6  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
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รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00311)   
  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งไว ้  36,855.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   
                1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  42,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.  จำนวน  1  อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)                  
 1.2 หมวดค่าจ้างประจำ    (ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้) 

     1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้รวม   593,600.-บาท 
        1.3.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งไว้    477,600.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ 
จำนวน  2  อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน  ไว้จำนวน  2 อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต .  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)   
  1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  96,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 5  
ร้อยละ  4  และร้อยละ  3  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน   2   อัตรา และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
                1.3.3 ประเภทเงินอ่ืนๆ ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลที่  อปท.  จ้างเป็นการ
ชั่วคราว  เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน  ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว  หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   
 
2.งบดำเนินงาน 
         หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว้รวม   8,465,100.-บาท   

     2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้รวม   115,000.-บาท 
         2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
20,000.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00311) 
         2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   ตั้งไว้   5,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง หรือผู้มีคำสั่ง
และอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง เกี่ยวกับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ 
ซึ่งได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต . ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311) 
                2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วน/กองช่างโยธาของ อบต.ปากช่องและตั้งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต . ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
                2.1.4.ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วน/กองช่างโยธาของ อบต.ปากช่องและตั้งเป็นผู้มีสิทธิ
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ได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต . ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

 2.2 ค่าใช้สอย     ตั้งไวร้วม   7,350,100.-บาท  
                2.2.1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไวร้วม  4,013,800.-บาท   ตามรายละเอียดดังนี้ 
                (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ฯลฯ ตั้งไว้   
300,000.-บาท     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  54  ข้อ  5) 
                (2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ตั้งไว้  3,693,800.-  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
                        2.1 ค่าปักเสาพาดสาย  ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ฯลฯ   ตั้งไว้   2,582,800.-บาท  
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องรับผิดชอบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
(00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า   141  ข้อ  125) 
                        2.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม   ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า  การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ   ตั้ ง
ไว้ 1,111,000.-บาท   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องรับผิดชอบ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  
141  ข้อ  126) 
                (3) ค่าติดตั้งประปา  ตั้งไว้รวม  20,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
                        3.1ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม  รวมถึง  การปรับปรุงระบบ
ประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  ฯลฯ ตั้งไว้  
20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา   (บริเวณซอยบ้านยายสละ)  หมู่ที่  17  บ้านสะพานดำ  
ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  147  ข้อ  43) 
                2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้  
50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)   งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า  54  ข้อ  1) 
               2.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้รวม  3,286,300.-บาท  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
  (1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือจำเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน(00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  54 ข้อ  6) 
               (2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้   3,206,300.-บาท   ตามรายละเอียดดังนี้ 
                  2.1 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนายสมบัติ อุตรเคียร)  ตั้งไว้  39,000.-บาท หมู่ที่  3  
บ้านโป่งประทุน  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 75.60 ลบ.เมตร พร้อมเก
ลดปรับเกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560  หน้า  77  ข้อ  40) 
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       2.2 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนางสมใจ)  ตั้งไว้  52,500.-บาท หมู่ที่  3  บ้านโป่ง
ประทุน  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 100.80 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับ
เกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  
หน้า  75  ข้อ  25) 
       2.3 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนายจ่อย)  ตั้งไว้  52,500.-บาท หมู่ที่  3  บ้านโป่ง
ประทุน  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 100.80 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับ
เกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  
หน้า  75  ข้อ  26) 
      2.4 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณบ้านป้าดา)  ตั้งไว้  94,000.-บาท หมู่ที่  3  บ้านโป่งประทุน  
ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก  ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 180.60 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบด
ทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 99 ข้อ 227) 
                   2.5 ค่าทำลูกระนาดชลอความเร็ว (Rumble Strips ภายในหมู่บ้าน)  ตั้งไว้  41,000.-บาท บ้านหนอง
มะค่า  หมู่ที่ 5   ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างจำนวน 10 จุด ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  111 ข้อ  21) 

          2.6 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณซอยนางมาลัย)  ตั้งไว้  69,000.-บาท   บา้นหนองมะค่า หมู่ที่ 
5 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จงัหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก   ผวิจราจรกว้าง  3.00   
เมตร   ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   หรือคิดปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  126  ลบ.เมตร. พร้อมเกลดปรับ
เกลี่ยบดทับแน่น ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  99 ข้อ 227) 
                   2.7 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก  (บริเวณซอยลุงไสว)  ตั้งไว้  106,600.-บาท   หนองมะค่า หมู่ที่ 5 
ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก   ผิวจราจรกว้าง 3.00   
เมตร   ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   หรือหรือคิดปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  189  ลบ. รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  81 ข้อ  68) 
                   2.8 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล  (บริเวณซอยแลนด์บีช 1)  ตั้งไว้  135,000.-บาท  มะค่า หมู่ที่ 5 
ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล)  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 100 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  400  ตร.เมตร   และทำการฉาบ
ผิวจราจรชนิดเคฟซิลพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  400  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-
301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  81 ข้อ  69) 
                   2.9 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มบ้านใหม่-บ้านหนองอีเหลอ)  ตั้งไว้  404,000.-  บาท  
บ้านหนองอีเหลอ  หมู่ที่  6  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง   4.00 เมตร  ยาว 280 เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  1,120 ตร.เมตร   ช่วงที่2    ผิวจราจรกว้าง 7.00   เมตร   ยาว  30 เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซม
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ถนนลาดยาง  210 ตร.เมตร   ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/
ฐที่กำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  81 ข้อ  73)  
                   2.10 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณคุ้มบ้านใหม่-บ้านหนองฝักทอง)  ตั้งไว้  45,800.-บาท  บ้าน
หนองอีเหลอ  หมู่ที่ 6  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 180 ลบ.เมตร  พร้อมเกลด
ปรับเกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  82 ข้อ  75) 
                  2.11 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง(บริเวณซอยบ้านลุงทอง)  ตั้งไว้  33,000.-บาท  บ้านลำทองหลาง หมู่ที่ 
7 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง    ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร   ยาว 260  เมตร หนาเฉลี่ย0.15  เมตร .หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า   117 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับ
เกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน
ไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  81 ข้อ  73) 
          2.12 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริดเวณซอยนายเสรี-บ้านลุงบัติ)   ตั้งไว้   299,000.-บาท  บ้านหนอง
ตาแก้ว หมู่ที่ 8  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ชำรุดเสียหาย    ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 
1,000 ลบ.เมตร    พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย   ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน(00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  88 ข้อ 91) 

       2.13 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณแยกตะวันฉาย-บ้านนายจำนงค์) ตั้งไว้  262,000.-  
บาท   บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล)   ผิวจราจรกว้าง   4.00 เมตร  ยาว 190 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง   760  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ 
ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  100 ข้อ 229)  
                 2.14 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณรอบนอกรั้ว-สะพานหนองสาหร่าย)  ตั้งไว้  172,000.- บาท หมู่
ที่  11  บ้านปากช่อง  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะ
ส่วนที่ชำรุดเสียหาย  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 292.50 ลบ.เมตร 
พร้อมเกลดปรับเกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  86  ข้อ  118) 

        2.15 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณคุ้มสมบูรณ์)  ตั้งไว้  266,000.-บาท บ้านหนองสวอง   
หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟ
ซิล)    ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 250 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  750  ตร.เมตร และทำ
การฉาบผิวจราจรชนิดเคฟซิลพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
จำนวน   56  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  99 ข้อ 225)  

        2.16 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณบ้านนางเครื่อง-บ้านนายสาคร)  ตั้งไว้  216,000.-บาท  
บ้านเหนือ  หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิด
ผิวเรียบ(เคฟซิล)     ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร  ยาว 97  เมตร    หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  631   ตร.
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เมตร และทำการฉาบผิวจราจรชนิดเคฟซิลพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 631   ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จำนวน 22  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/
ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  90 ข้อ 148) 
                   2.17 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณร้านลาบเป็ด-บ้านลุงธงชัย)  ตั้งไว้  658,900.-บาท 
หมู่ที่  17  บ้านสะพานดำ  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิม จำนวนรวม 1,200 ตร.เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม  
520  เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  2,080  ตร.เมตร    ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ 
ทช-2-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  93  ข้อ  175) 
                  2.18 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยต้นมะค่า)  ตั้งไว้  260,000.-บาท หมู่ที่ 18 บ้าน
ตลาดน้อยหน่า  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิม จำนวนรวม 800 ตร.เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  800  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  94  ข้อ  180) 
                (3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทำความสะอาด  งานตกแต่งสวนสาธารณะ กำจัดวัชพืช  ขุดลอกลำคลอง   บ่อพักท่อและราง
ระบายน้ำ    ลำคลอง    ฝาย   ถนน   ที่สาธารณะประโยชน์   รวมถึงการปรับระดับดิน  อาคาร  รางระบายน้ำ  ที่มี
ลักษณะตื้นเขินหรือแอ่ง ให้สามารถระบายน้ำได้ดีตามปรกติ ดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาหรือจ้างแรงงงานราษฎร
เป็นรายวัน    ค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำของจังหวัดนครราชสีมา   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560  หน้า  54 ข้อ  6) 
 2.3 ค่าวัสดุ     ตั้งไวร้วม  1,000,000.-บาท 
        2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้  50,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)  หน้า  53  ข้อ 4) 
               2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    ตั้งไว้  400,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟ หลอดไฟ สวิทช์ และ
อ่ืนๆ เพ่ือใช้สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องขยายเสียง   ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)  หน้า  53  ข้อ 4) 
               2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้  400,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  จอบ  เสียม  
ค้อน   ตะปู  อิฐ  ปูน  ทราย  ยางมะตอย   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)  หน้า  53  ข้อ 4) 
               2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและค่าขนส่ง ตั้งไว้  20,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆเช่น  
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560)  หน้า  53  ข้อ 4) 
                2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  10,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง  
น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต .  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)  หน้า  53  ข้อ 4) 
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               2.3.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ใน
งานกองช่าง  เช่น  เสื้อ  กางเกง  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560)หน้า 53  ข้อ 4) 
               2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  100,000.-บาท 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.2558-2560)  หน้า  53  ข้อ 4) 
        หมวดค่าสาธารณูปโภค   ไม่ได้ตั้งจ่ายไว ้
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   ตั้งไว้   8,258,100.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
    3.1 ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม   582,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
          3.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้รวม  27,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดดังนี้ 
               (1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  ตั้งไว้  27,000.-บาท   
                  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4  core)  ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า  2.0  GHz  จำนวน 1   หน่วย 
                 -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard  Disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750  GB  จำนวน  1  หน่วย 
                 -มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
                 -มี  DVD-RW หรือดีกว่า  จำนวน  1  หน่วย 
                 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย แบบGigabit Ethernet หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
                 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (802.11b,g,) และBluetooth 
                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)  หน้า  53  ข้อ 4)               
          3.1.2 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้รวม   55,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียดดังนี้                  
                (1) ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ   ตั้งไว้  55,000.-บาท     
                 - ไฟโซล่าเซลล์บอกสัญญาณอันตรายพร้อมติดตั้งประกอบด้วยโคมไฟ กระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 
มม.พร้อมหลอด LED 165 หลอด เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาด  3x3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จุด (บ้านหนองมะค่า) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  53  ข้อ 4) 
             3.1.3.ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                (1) ค่าเครื่องขยายเสียง  ต้ังไว้  100,000.-บาท 
                   - (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ  
สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น  โดยจัดหาอย่างประหยัด)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  53  ข้อ 4) 
            3.1.4.ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้   400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
            (1) เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน  ตั้งไว้  400,000.-บาท จำนวน  2  เครื่อง(บริเวณเส้น
กลางบ้านซับหวาย หมู่ที่  16  บ้านซับหวาย  และบริเวณบ้านนายเชียง  หมู่ที่ 19  บ้านโนนอารีย์)  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน  และสลายตะกรันหินปูนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพ
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  149  ข้อ  66)            

        3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไวร้วม    7,676,100.-บาท    
               3.2.1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   ตั้งไว้รวม    7,676,100.-บาท   เพื่อแยกเป็น         
               (1) ประเภทค่าก่อสร้างถนนลาดยาง    ตั้งไว้รวม  3,261,900.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 
                  1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายฤทธิรณ)  ตั้งไว้  176,700.-บาท หมู่ที่  1  
บ้านคลองตาลอง  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  560  ตร.เมตร 
ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560    หน้า  73  ข้อ 3) 
      1.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายสรรณ์ชาย)  ตั้งไว้  189,000.-บาท หมู่ที่  
1  บ้านคลองตาลอง  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด
ผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 150  เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  600  ตร.เมตร 
ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  73  ข้อ 8) 
     1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบ้าน ส.อบต.นุกูล)  ตั้งไว้  151,900.-บาท หมู่
ที่  1  บ้านคลองตาลอง  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 120  เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  480  ตร.
เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  99  ข้อ  224) 
                    1.4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนางแบ่ง)  ตั้งไว้  248,000.-บาท หมู่ที่  3  
บ้านโป่งประทุน  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง   4.00   เมตร ยาวรวม 200  เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  800  ตร.
เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560   หน้า  99  ข้อ  224) 
                   1.5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบุญเหลือฟาร์ม)   ตั้งไว้  136,000.-บาท  บ้าน
หนองอีเหลอ  หมู่ที่ 6  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  400  ตร.
เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการ
พ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  81 ข้อ 73) 
                   1.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณซอยนางฉะอ้อน -ภูล้อมดาว)  ตั้งไว้  202,900.-  
บาท  บ้านแก่นท้าว หมู่ที่  9 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวเรียบ(เคฟซิล)    ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 160 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง    
640 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/
ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้าง
โครงการพื้นฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  85 ข้อ 109) 
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                   1.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขาแคบ-เขตเทศบาล)   ตั้งไว้  372,000.-  บาท  
บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่  10   ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  
720   ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก    จำนวน   28   ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560  หน้า  99 ข้อ 224) 
                   1.8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณซอยบ้านนายนพ)ตั้งไว้   421,700.-บาท บ้านหนอง
น้อย  หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
(เคฟซิล)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ยาว 215 เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  1,290   ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 48   ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-
301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -2560  
หน้า  87 ข้อ 122) 
                   1.9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณซอยนายประสิทธิ์ นาคดี)  ตั้งไว้  143,500.-บาท 
บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดหรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง  นครราชสีมา    โดยทำ
การก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ(เคฟซิล)     ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  450 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  87 ข้อ 128) 
                   1.10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยหมอฟัน)  ตั้งไว้  370,800.-บาท หมู่ที่ 18 
บ้านตลาดน้อยหน่า  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  1,200  ตร.เมตร 
ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  94  ข้อ  181) 

         1.11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มบ้านต่ำ)   ตั้งไว้   316,000.-บาท   บ้านโนน
อารีย์  หมู่ที่ 19  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00   เมตร   ยาว   180 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง   900   ตร.
เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก   จำนวน   42.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท
เลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560  หน้า  94 ข้อ 186) 
                   1.12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มบ้านโนน)   ตั้งไว้   318,900.-บาท  บ้านหนอง
ยาง  หมู่ที่ 22  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง   6.00 เมตร ยาว 100 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  600  ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน   35.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-
301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  
หน้า  99 ข้อ 224) 
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                    1.13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มบ้านนายอรรถพงษ์)  ตั้งไว้   214,500.-  บาท  
บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 22  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างถนนลาดยาง  400  ตร.
เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-301 รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการ
พ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  98 ข้อ 214) 
                (2) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.    ตั้งไว้รวม 494,300.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
                  2.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณทางเข้าวัด)  ตั้งไว้  204,000.-บาท  บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 9 
ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผวิจรากว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 58 เมตร หนา0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  348  ตร.เมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
กว้าง 0.50  เมตร   ยาว 58  เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15   เมตร   หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9 ลบ.เมตร  พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ ร้อย   ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่  ทช-201-2   รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  85  ข้อ 104) 
                  2.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยบ้านนางวงเดือน)  ตั้งไว้   58,600.-บาท  บ้านแก่น
ท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 
3.00   เมตร ยาว 33  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  99  ตร.เมตร  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ กว้าง 0.50   เมตร  ยาว 33 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า   5 ลบ.เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่  ทช-201-2   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามป ี
พ.ศ.2558-2560  หน้า  99 ข้อ 222) 
                     2.3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยบ้านนายเวช)  27,800.-บาท   บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 9 
ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  
ยาว 15  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  45  ตร.เมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ   
กว้าง  0.50 เมตร  ยาว 15  เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า   3  ลบ.เมตร  พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบร้อย   ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่  ทช-201-2   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560  หน้า  99 ข้อ 224) 
                     2.4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยนายสมพงษ์)  ตั้งไว้  53,000.-บาท  บ้านแก่นท้าว หมู่
ที่ 9 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ผิวจรากว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 30  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  90  ตร.เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ  กว้าง  0.50 เมตรยาว 30   เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า   4.5 ลบ.เมตร   
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่  ทช-201-2   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามป ี
พ.ศ.2558-2560  หน้า  99 ข้อ 222) 

          2.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยนายกำธร)  ตั้งไว้  150,900.-บาท บ้านหนองน้อย หมู่
ที่ 12 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจรากว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  250 ตร.เมตร   พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ปริมาณไม่น้อยกว่า 9 ลบ.เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย   ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี  ทช-201-2   
รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
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อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน(00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -2560  
หน้า  87 ข้อ 123) 
                (3) ประเภทโครงการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา และระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 1,271,000.-  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

                  3.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาติดตั้งหอถังแชมเปญภายในหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสมพิศ รัก
ยศ) ตั้งไว้ 280,000.-บาท บ้านหนองผักเสน   หมู่ที่ 2   ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดย
ทำการติดตั้งหอถังประปาทรงแชมเปญขนาดความจุ  15  ลบ.เมตร สูง 15 เมตร (ตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครอง 
เลขที่ ท 5-07)  และประสานท่อส่งน้ำจี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อท่อเมนต์ประปา พี.วี.ซี.ขนาด ø 2นิ้ว  ชนิด
ข้อต่อในตัว  ชั้น 13.5  ระยะทาง  140  เมตร หรือจำนวน  35  ท่อน  และติดตั้งประตูน้ำเหล็กบอลล์วาล์ว ขนาด  Ø 
2 นิ้ว จำนวน 2  ตัว  พร้อมขุดฝังกลบเรียบร้อย   รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่กำหนดตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 142 ข้อ  5) 
                   3.2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณคุ้มบ้านนายพันธ์) ตั้งไว้  513,000.-บาท บ้านซับ
น้ำเย็น  หมู่ที่  14 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที  พร้อมเทคอนกรีตปากบ่อ  ขนาด  2.00x2.00x00.15  เมตร พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  15  แอมป์  จำนวน  1 ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  และทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตร สูง 15 เมตร (ตามแบบ ม/ฐ 
กรมการปกครอง เลขที่ ท 5-07)พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมขยายท่อเมนต์ประปา พี.วี.ซี.ขนาด ø 2
นิ้ว  ชนิดข้อต่อในตัว  ชั้น 13.5  ระยะทาง 460  เมตร หรือจำนวน 115  ท่อน  และติดตั้งประตูน้ำเหล็กบอลล์วาล์ว 
ขนาด  Ø 2 นิ้ว จำนวน 2  ตัว  พร้อมขุดฝังกลบเรียบร้อย โครงการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่กำหนดรวมป้าย
ชั่วคราว และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่กำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า  129  ข้อ  
55) 
                 3.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณคุ้มซับน้อยบน) ตั้งไว้  478,000.-บาท บ้านไทย
เจริญ    หมู่ที่  20 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที  พร้อมเทคอนกรีตปากบ่อ  ขนาด  2.00x2.00x00.15  เมตร พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  15  แอมป์  จำนวน  1 ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  และทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตร สูง 15 เมตร (ตามแบบ ม/ฐ 
กรมการปกครอง เลขท่ี ท 5-07)พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนต์เดิม และติดตั้ง
ประตูน้ำเหล็กบอลล์วาล์ว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โครงการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่กำหนดรวมป้ายชั่วคราว 
และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่กำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า  148  ข้อ  53) 
               (4) ประเภทค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  ,วางท่อระบายน้ำ และขุดคลอง  ตั้งไว้รวม  2,148,900.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น 

    4.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณบ้านลุงสมควร)  ตั้งไว้  94,000.-บาท 
หมู่ที่  3  บ้านโป่งประทุน  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล.อัดแรง   Ø  0.40x1.00 เมตร จำนวนรวม 47 ท่อน และวางบ่อพักค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
และถมหินคลุกหลังท่อ จำนวน 9.12 ลบ.เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง  ตั้งจ่าย
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จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  101  ข้อ  2)          

4.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณซอยหน้าวัด)  ตั้งไว้  479,000.-บาท บ้านลำ
ทองหลาง  หมู่ที่ 7   ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร   ยาว 176  เมตร  ลึก 0.50 เมตร   พร้อมฝาตะแกรง ขนาด 0.50 เมตร  ยาว 70  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60x1.00 เมตร  จำนวน 24 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร   
จำนวน 4 บ่อพร้อมฝาตะแกรงบ่อพักจำนวน 4 บ่อ   ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ  ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 102 ข้อ  9) 

         4.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณหน้าบ้านนางสมพร)  ตั้งไว้  78,000.-บาท  บ้าน
แก่นท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.60   เมตร   ยาว 30 เมตร  ลึก 0.50 เมตร   พร้อมฝาตะแกรง ขนาด 0.50 เมตร  ยาว 18  เมตร   
ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 102 ข้อ  15) 

         4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณคุ้มแม่เรียน)  ตั้งไว้  165,600.-บาท   บ้านแก่น
ท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา    โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร  ยาว 65   เมตร   ลึก 0.50 เมตร   พร้อมฝาตะแกรง ขนาด 0.50 เมตร    ยาว 36   เมตร   
ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ   ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 102 ข้อ  14) 
                   4.5 โครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. (บริเวณบ้านผู้ช่วยโต๊ะ)  ตั้งไว้  37,500.-บาท  บ้าน
หนองกะโตวา หมู่ที่ 10   ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม 
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20  เมตร จำนวน  4 ท่อน    พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ขุดฝังกลบเรียบร้อย   ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 103 ข้อ  18)                                         
                    4.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณซอยบ้านนายศิริ)  ตั้งไว้  227,000.-บาท บ้าน
เหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตรยาว 134 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  พร้อมฝาตะแกรง ขนาด 0.50 เมตร  ยาว 24 เมตร  พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร   จำนวน 1 บ่อ และฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักจำนวน 1 บ่อ  ก่อสร้างตาม
แบบอบต.ปากช่อง รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ  ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 104 ข้อ  29) 
                   4.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตั้งไว้  206,000.- 
บาท หมู่ที่ 16 บ้านซับหวาย   ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวรวม 36 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก และวางท่อค.ส.ล.อัดแรง 
Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวนรวม 39 ท่อน และวางบ่อพักค.ส.ล.จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีต
หลังท่อ จำนวน 31.20 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  105  ข้อ  35) 
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        4.8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณบ้านลุงชาลี) ตั้งไว้  218,900.-บาท หมู่ที่ 16 
บ้านซับหวาย   ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง รวม
ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  หน้า  105  ข้อ  
34) 
                   4.9 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณบ้านลุงสงวน)  ตั้งไว้   217,000.-บาท บ้านไทยเจริญ  
หมู่ที่ 20   ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 
Ø  0.60x1.00 เมตร  จำนวน 80   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร  จำนวน   9   บ่อ  พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กบ่อพักจำนวน 9 บ่อ ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/
ฐ  ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 108 ข้อ  58) 
                  4.10 โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.(บริเวณฝายน้ำล้น) ตั้งไว้  425,900.-บาท   บ้านโนนสมบูรณ ์
หมู่ที่ 21 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 15 แถวๆละ 7ท่อน รวม 105 ท่อน   ยาแนวรอยต่อ พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.20 เมตร   หรือคิดเป็นปริมาณคอนกรีต   49  ลบ.เมตร   ก่อสร้างตามแบบอบต.ปาก
ช่อง  รวมป้ายชั่วคราวและรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ  ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 หน้า 108 ข้อ  61)   
                      (5) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้รวม  500,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
                 5.1 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บริเวณกองวัคซีน)  ตั้งไว้  500,000.-บาท หมู่ที่  11 บ้านปาก
ช่อง  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ค.ส.ล.ชั้น
เดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ใช้สอย 72 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  
รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  
หน้า  115  ข้อ  50) 
 
 

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
******************************** 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    10,916,900.-บาท 
1.  งบบุคลากร         ตั้งไว้     1,874,000.-บาท 
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1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้   1,874,000.-บาท 

 1.1.1  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว ้    588,000.-บาท    
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน  3  อัตรา ตามกรอบอัตราพนักงานจ้างและ
ตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดไว้ โดยคำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
 1.1.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  50,000.-บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
 1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้  42,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณจ่ายไม่เกิน 12 
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) 
 1.1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 874,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา  และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน จำนวน 
6 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) 
 1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  300,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับ
การประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 5  ร้อยละ 4  และร้อยละ 3 จำนวน 3 อัตรา  และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) 
 1.1.6  ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ อปท. จ้างเป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
 
 
 
2. งบดำเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ 4,505,800.-บาท 

2.1 ค่าตอบแทน             ตัง้ไว้     50,000.-บาท 
 2.1.1    ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้    40,000.-บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  และผู้มีสิทธิตามระเบียบของ 
อบต.    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) 
 2.1.2    ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้   10,000.-บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211)  
 2.2 ค่าใช้สอย              ตั้งไว้ 1,574,000.- บาท 
 2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  200,000.-บาท    ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  (1)  ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้    200,000.-บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรับจ้าง  เช่น  การกำจัดปลวก  ดูด
ส้วม  ทำความสะอาดที่นอนผ้าม่าน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง   ทั้ง   3   แห่ง   ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาดผ้าสีที่ใช้ตบแต่งเวทีในงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล    หรือรายจ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับจ้างเหมาบริการอ่ืน 
ๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีจำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ     ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54  ข้อ 5) 
         2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  10,000.-บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 (1)  ค่ารับรอง   ตั้งไว้   10,000.-บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  การ
ประชุม และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปากช่อง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 44  ข้อ 5) 
 2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ 
1,364,000.-บาท 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ   ตั้งไว้  300,000.-บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการดำเนินการในการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ  เช่น ค่าของรางวัลพ่อดีเด่น  
ค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดทำเวที ค่าตบแต่งเวที  ค่าเครื่องเสียง   ไฟประดับสถานที่  ค่าน้ำดื่ม ค่าผ้า
สีที่ใช้ในการจัดงาน ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ ค่าการแสดงของเด็กนักเรียน  และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  165   ข้อ  1) 
 
 

(2)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     ตั้งไว้  150,000.-บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการดำเนินการในการจัดประเพณีลอยกระทง  เช่น    ค่าของรางวัล    ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องเสียงในการจัดงาน  ไฟประดับสถานที่   ค่าดำเนินการจัดงานต่าง ๆ ในงานประเพณีลอยกระทง   และอ่ืน ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  165   ข้อ  1)  

(3)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   ตั้งไว้    350,000.-บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการดำเนินการในการจัดประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหารสำหรับผู้มาร่วม
กิจกรรม      ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าจัดทำเวที  ค่าตบแต่งเวที  ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่า
ดอกไม้ตบแต่งสถานที่ ค่าน้ำอบ   และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  165   
ข้อ 1) 

 (4)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ปากช่อง   ตั้งไว้  300,000.-บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการแข่งขันกีฬา  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่ากรรมการ  ค่าสถานที่จัดการ
แข่งขันกีฬา  ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามแข่ง
ขันกีฬา ฯลฯ และเป็นเจ้าภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่หนังสือขอความร่วมมือมายังองค์กร พร้อม
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตำบล อำเภอ จังหวัด ที่มีการ  แข่งขัน และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า 156  ข้อ 3) 

 (5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก   ตั้งไว้ 90,000.-บาท 
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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. 2557-2559 
หน้า  133   ข้อ 10) 
  (6) ค่าใช้จ่ายโครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  ต้ังไว้  99,000.-บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสำหรับประชาชน 
อบต.ปากช่อง   เช่น  ฟุตบอล   ฟุตซอล    ตะกร้อ    เปตอง    นวม    หรืออ่ืน ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560  หน้า 152    ข้อ 4) 
  (7) ประเภทรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   10,000.- บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง
ของ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า 53  ข้อ 1) 

 
 
 (8) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   ตั้งไว้ 5,000.-บาท  

              เพ่ือจ่ายเป็นพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ    เช่น วันปิยมหาราช  พิธีรำบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี 
ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า 165 ข้อ 1) 

 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้  60,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าอาหาร  และอ่ืน ๆ ในการจัดทำโครงการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง เช่น โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา , โครงการวันเด็กแห่งชาติ , โครงการวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า 152   ข้อ  9) 
 2.3 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   2,881,800.-บาท 
  2.3.1  ค่าวัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้  70,000.- บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของ อบต. เช่น กระดาษ  หมึกเครื่องพิมพ์  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  แฟ้ม  
ตรายาง  น้ำดื่ม  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4) 
 2.3.2  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  40,000.-บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่า ที่นอนสำหรับเด็กเล็ก  แปรง ไม้กวาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่องและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า   53  ข้อ  4) 
 2.3.3 ค่าอาหารเสริม(นม)   ตั้งไว้  1,999,000.- บาท 

          (1) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ตั้งไว้  1,777,000.-บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.ปากช่อง จำนวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้
เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  260  วัน(จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้น วนัเสาร์-อาทิตย์)  
ประกอบด้วยเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.   
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จำนวน  401,400.-บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  1,375,600.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า   162  ข้อ  8) 

(2) ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  222,000.-บาท  
                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จำนวน 
280 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  จำนวน  80,000.-บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 
142,000.-บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า   162  ข้อ  8) 
              2.3.4  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ตั้งไว้  632,800.-บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง     
จำนวน  3   ศูนย์  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านลำทองหลาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบันไดม้า จำนวน 280 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  จำนวน 226,000.-บาท  และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จำนวน  406,800.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  162   ข้อ  8) 

      2.3.5  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์ เมาส์  ตลับผง

หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  
53  ข้อ  4) 
 2.3.6 ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้   90,000.-บาท     
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  ค่าสื่อการเรียนการสอน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปาก
ช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  53   ข้อ  4  ) 
3. งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง   
 3.1 ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้   283,100.-บาท 
 3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  (1) ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก  ขนาด 120 × 45 x 90 ซม.ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 6,500.- บาท ตั้งไว้ 19,500.-บาท เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2557   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560   หน้า  
53   ขอ้  4  ) 
 3.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  (1)  เตียงเด็กสำหรับห้องพยาบาล ตั้งไว้   30,000.-บาท  เพ่ือจัดซื้อเตียงเด็กพร้อมที่นอนสำหรับไว้
ในห้องพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จำนวน 3 เตียง เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2556   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560  หน้า  53   ข้อ  4) 
 (2) ตู้เย็น ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จำนวน 
1 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  53   ข้อ  4) 
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 3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  23,600.- บาท 
 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,200.- บาท  ตั้งไว้ 
12,600.-บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 2,400 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  53   ข้อ  4  ) 
 (2)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 11,000.- 
บาท ตั้งไว้ 11,000.- บาท  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  53   ข้อ  4 ) 
  3.1.8 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ตั้งไว้  200,000.- บาท 
  (1) ค่าจัดซื้อซุ้มเทิดพระเกียรติ   จำนวน  2   ชุด จำนวน      200,000.-  บาท 
  -  จ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำซุ้มเทิดพระเกียรติ  ขนาด กว้าง 3.30 ม. สูง 5.40 ม. พร้อมติดตั้ง 
  ประกอบด้วย 

- ฐานซุ้มกว้าง 330 ซม. สูง 120 ซม. 
- ป้ายทรงพระเจริญ กว้าง 200 ซม. สูง 60 ซม. 
- พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง  สูง 100 ซม. 
- ครุฑ สูง 50 ซม. 
- กรอบรูป กว้าง 198 ซม. สูง 320 ซม. 
- ตราสัญลักษณ์ สูง 100 ซม. 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า  53   ข้อ  4)  หมายเหตุ  ตั้งตามราคาตามท้องตลาด  
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  4,254,000.-บาท 
 4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  4,254,000.-บาท 

4.1.1 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในเขต อบต.ปากช่อง  ตั้งไว้ 300,000.-บาท   เพ่ืออุดหนุนงบประมาณเป็น ค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.ปากช่อง 
จำนวน 6 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 

 (1) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 50,000.-บาท  

 (2) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 50,000.-บาท  

 (3) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านลำทองหลาง    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 50,000.-บาท  

 (4) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้อง
กับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 50,000.-บาท  

 (5) อุดหนุนให้โรงเรียนวัดบันไดม้า    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 50,000.-บาท  

 (6) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองมะค่า    เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  เป็นเงิน 50,000.-บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า 55  ข้อ 9 ) 

4.1.2  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ตั้งไว้  3,904,000.-บาท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6  สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)   จำนวน    200   วัน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. จำนวน  
1,952,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  1,952,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  หน้า 162 ข้อ 8) 
 4.1.3 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่ 33  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560  หน้า 156  ข้อ 3) 
 

**************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

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

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      7,108,985.-บาท 

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว) 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ตั้งไว้ 3,465,680.-บาท   แยกเป็น 

 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   ตั้งไว้    1,140,240.-บาท     แยกเป็น 
 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้รวม  1,042,560.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี   จำนวน  4  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้   55,680.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน
สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221)   

1.2 หมวดค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 318,240.- บาท 
 1.2.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 282,240.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่

ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว
ของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม  2,007,200.-บาท 
 1.3.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,499,760.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม

ภารกิจจำนวน 4 อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 487,440.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 
4 และร้อยละ 3 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างทัว่ไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 1.3.3  ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลที่ อปท. จ้างเป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือกรณีในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว หรือการจ้างเหมาแรงงานผู้มีทักษะ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221) 
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2. งบดำเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ      ตั้งไว้รวม    823,605.-บาท   แยกเป็น 
 2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม  70,000.-บาท  แยกเป็น   

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ปาก
ช่อง หรือผู้มีคำสั่งและอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต.ปากช่อง เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

 2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 

 2.2 ค่าใช้สอย ตัง้ไว้รวม   286,655.-บาท 
 2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 54 ข้อ 5 ) 
 2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  10,000.-บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับรับรองของ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   
 2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  
80,000.-บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ เอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งไว้ 
30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 162 ข้อ 9 ) 
  (2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำ
โครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 67 ข้อ 2 ) 
  (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 1) 
 2.2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 176,655.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือจำเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี ฯลฯ (ตามรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามป ี
พ.ศ.2558-2560 หน้า 54 ข้อ 6 ) 

 2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 466,950.-  บาท 
 2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4 )  
 2.3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กระจกโค้งมน ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
หน้า 53 ข้อ 4 ) 
 2.3.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 226,950.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
   (1) น้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอก
ควันกำจัดยุงลาย (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 161 ข้อ 2)  
   (2) ทรายอะเบท ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท ป้องกันและกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 161 ข้อ 4) 
   (3) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 108,750.-บาท เพ่ือจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อม
เหรียญและใบทะเบียนประวัติ เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 161 
ข้อ 1) 
   (4) ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ตั้งไว้ 18,200.-บาท เพ่ือจัดซื้อยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว (ตาม
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 161 ข้อ 3) 
 2.3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4)   
 2.3.5 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายท่ีใช้ในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
หน้า 53 ข้อ 4)   
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 2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร ์
(ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4 )   

 หมวดค่าสาธารณูปโภค ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 

3.งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม   2,489,700.-บาท 
 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม 15,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 7,500.-บาท ตั้งไว้ 15,000.-บาท  

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4 ) 
 3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง ตั้งไว้รวม  2,300,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดดังนี้ 
  - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
  - ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอย
ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
  - น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
      - ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 
  - มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 67 ข้อ 4 )   
 3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้รวม  90,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะเพื่อ
รองรับสิ่งปฏิกูล จำนวน 120 ใบ รายละเอียดดังนี้ 
   - ถังขยะพลาสติกกลมขนาด 200 ลิตร  
  - พ่นชื่อหน่วยงาน  
  - เจาะหูข้างละ 1 หู ร้อยด้วยเชือกร้อยสายยาง 

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 
อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 67 ข้อ 3 ) 
 3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้รวม 84,700.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
  (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 22,000.- บาท ตั้งไว้ 66,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
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  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่
น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 
1 หน่วย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
  (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่องๆละ 3,000.- บาท ตั้งไว้ 9,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
  -  สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
  (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,200.-บาท ตั้งไว้ 
4,200.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียว 
  -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
  -  สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
  -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
  -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  -  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา 
  -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  -  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
  (4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)  จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,500.-บาท 
ตั้งไว้ 5,500.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
  -  มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB 
  -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4 ) 

4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งจ่ายไว้รวม  330,000.- บาท 
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 หมวดเงินอุดหนุน 
 4.1 เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้  330,000.- บาท  
 4.1.1 อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 22 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000.-
บาท ตั้งไว้ 330,000.-บาท เพ่ืออุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของหมู่บ้านในการให้บริการสาธารณสุขตาม
แผนชุมชนหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 161 ข้อ 5 ) 

5.งบรายจ่ายอ่ืน ไม่ได้ตั้งรายจ่ายไว้ 

 

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

 


