
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 83,860,633 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 19,228,940 บาท
งบบุคลากร รวม 13,549,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,003,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท
ประเภทเงินเดือน นายก /รองนายก  ตังไว้  556,320.-บาท    เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนนายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    โดยคํานวณตัง
จ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก /รองนายก  ตัง
ไว้  48,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก /รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามบัญชีอัตราค่า
ตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก  ตัง
ไว้  48,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก /รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 95,040 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตัง
ไว้  95,040.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามบัญชีอัตราค่า
ตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,256,520 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     ตัง
ไว้  4,256,520.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  แยกเป็น
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เป็นเงิน  145,680.-บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.เป็นเงิน  119,160.-บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.เป็นเงิน  95,040.-บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. จํานวน 41 คนเป็นเงิน   3,896,640.-บาท
ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,546,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,374,680 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตังไว้  5,374,680.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและปรับเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 17 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล , รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล , นักวิชาการตรวจสอบภายใน , หัวหน้า
สํานักปลัด ,  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป , หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
แผน , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  , นักทรัพยากร
บุคคล   , นิติกร    , นักพัฒนาชุมชน    จํานวน 2 อัตรา ,  นักวิชาการ
เกษตร   จํานวน 2 อัตรา , นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  , เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน    , เจ้าพนักงานธุรการ   และ จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้  6,660.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  229,200.-บาท เพือจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. /รองปลัด อบต
. /หัวหน้าสํานักปลัด และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) 

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 747,960 บาท
ประเภทลูกจ้างประจํา   ตังไว้  747,960.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา
ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  4 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถ
ยนต์ , นักการ , คนสวน และคนงาน โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,823,180 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  1,823,180.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา และ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ยาม , พนักงานดับเพลิง , คนงานทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา และนักการภารโรง  โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 213,180 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้   213,180.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และร้อย
ละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา และ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ยาม , พนักงานดับเพลิง , คนงานทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา และนักการภารโรง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
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งบดําเนินงาน รวม 5,530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,050,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 1,050,000.-บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง  ตังไว้ 1,000,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ 2561  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
-เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนสําหรับผู้ปฎิบัติงานเลือกตังให้ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา และ
ผู้บริหาร อบต.(นายก อบต.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 2,290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 700,000.-บาท 
-ค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 600,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิงปฎิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่า
บรรจุหรือเติมนํายาเครืองดับเพลิง บรรจุหรือเติมอากาศในถัง SCBA 
และถังอากาศในรถกู้ชีพ  ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 321 ข้อ 13)
- ค่าติดตังและปรับปรุงระบบโทรศัพท์  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเชือมโยงระบบคู่สายโทรศัพท์(ระบบโอนสายภายใน) และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 321 ข้อ 13)
-ค่าติดตังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตังหรือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
สํานักงาน พร้อมติดตังอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 321 ข้อ 13)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  ตังไว้ 60,000.-บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอืนๆ ตามทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตังไว้ 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป(00111) 
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิน ตังไว้ 30,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความ
จําเป็นและความเหมาะสม

จํานวน 20,000 บาท

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีมี
ความจําเป็นและความเหมาะสม  ตังไว้  20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) 
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพูนความรู้ด้านกฎหมายทีใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพูนความรู้ด้านกฎหมายทีใช้ในชีวิตประจําวัน ตัง
ไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ  การอบรมให้
ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต
. พนักงาน และบุคคลทัวไปในตําบลปากช่อง และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 319 ข้อ 4)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที 10

จํานวน 100,000 บาท

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

จํานวน 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถิน และหรือเลือกตังผู้บริหารท้องถิน  ตังไว้ 500,000.-บาท   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 320 ข้อ 11)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตัง
ไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง  การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และราย
จ่ายอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง  ตังไว้ 50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเกียวกับโครงการ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน โดยคณะผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นําหมู่บ้าน และ 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปากช่อง  ฯลฯ

จํานวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน โดยคณะผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นําหมู่
บ้าน และ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปากช่อง  ฯลฯ เช่น ค่า
วิทยากร , ค่าลงทะเบียน , ค่าอาหาร , ค่ารถ , ค่าทีพัก หรืออืนๆ  ตัง
ไว้ 300,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) (แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  ตังไว้  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการ  และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้  300,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)
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ค่าวัสดุ รวม 2,120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้   200,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ  เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ใบเสร็จ เบ็ดเตล็ด และอืนๆทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
งานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 320 ข้อ 12)

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้ 100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,500,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 1,500,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครือง นํามัน
เบรก และอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด เป็นต้น (ตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 328 ข้อ 12)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 150,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
แผ่นบันทึกข้อมูล , แผ่น CD-R  , หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุอืนๆ  ที
เกียวข้องกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 61 ข้อ 4)
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งบลงทุน รวม 149,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 5,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร  ตังไว้ 5,000.-บาท  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัด
หาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 340 ข้อ 5)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 44,000 บาท

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตังไว้   44,000.-บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคาเครืองละ 22,000.-บาท  จํานวน 2 เครือง  ตัง
ไว้ 44,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
- ลําโพงคอมพิวเตอร์อย่างดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 340 ข้อ 6)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ข้อ 8) ณ
 วันที 21 เมษายน 2560) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตังไว้  100,000.-บาทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตัง
ไว้ 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 68 ข้อ 6)
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,198,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,182,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,182,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้   2,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลและปรับเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี  จํานวน 7 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการ
เงิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นัก
วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้ และ
เจ้าพนักงานพัสดุ  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

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

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 910,000 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตังไว้  910,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 1 อัตรา ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 1 อัตราและคนงานทัวไป 3 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏ
ในแผนบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้   100,000.-  บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ  5  ร้อยละ 4  และ
ร้อยละ  3  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังไว้ 60,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
ไว้ 40,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างหรือผู้
มีคําสังและอนุญาตจากผู้ทีมีอํานาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต
.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

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

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  300,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม  ค่าเบียประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 13)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตัง
ไว้  300,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าคัดลอกข้อมูลทีดินจากเอกสาร
ต่าง ๆ ในสารบบทีดิน จากสํานักงานทีดินจังหวัดนครราชีมา สาขา
ปากช่อง และสํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก
. นครราชสีมา) เป็นค่าคําขอและค่าธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูล
ทีดิน ค่าถ่ายระวางทีดิน ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวเพือสํารวจภาคสนาม ค่า
อาหารทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ในการเดินสํารวจ
ภาคสนาม การจัดทําแผนทีแม่บทและคัดลอกข้อมูล ค่านํามันเชือเพลิง ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 323 ข้อ 5)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตัง
ไว้ 100,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง(00113)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้  70,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตังไว้    100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน  ของ  อบต. เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  คลิป  นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ของ อบต. เช่น ปลักไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้  20,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
วัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 20,000.-  บาท เพือจ่าย
เป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง นํามัน
เบรก และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 755,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า   ตังไว้  550,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ
ทีทําการ  อบต. ฯลฯ (ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่านําประปา ค่านําบาดาล  ตังไว้  5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
นําประปา ค่านําบาดาล สําหรับทีทําการ  อบต. ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ  อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตังไว้  50,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์สําหรับทีทําการ  อบต.  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต
.   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง(00113)   

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

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

งบลงทุน รวม 116,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ตังไว้ 12,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี
สํานักงานมีทีวางแขน จํานวน 5 ตัวๆละ 2,500  บาท เก้าอีสํานักงานเป็น
ครุภัณฑ์ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือหา
ตามราคาท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 342 ข้อ 18)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 16,500 บาท
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ตัง
ไว้ 16,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 3 หลังๆ
ละ 5,500  บาท  ขนาด กว้างXลึกXสูง  915X457X1,830  
มิลลิเมตร  มีรายละเอียดดังนี 1.มีมือจับชนิดบิด  2.มีแผ่นปรับ
ระดับ 3 ชิน  3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 342 ข้อ 20)
ค่าจัดซือตู้บานเลือนสูงทึบ จํานวน 26,000 บาท
ค่าจัดซือตู้บานเลือนสูงทึบ ตังไว้ 26,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บาน
เลือนสูงทึบ ขนาด 915X457X1830 MM จํานวน 4 หลังๆ
ละ 6,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12) 
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ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี จํานวน 6,500 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี พนักงานส่วนตําบล ตัง
ไว้ 6,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี พนักงาน
ส่วนตําบล(ตามระบบแท่ง)ประเภททัวไป จํานวน 1 ชุด  (เป็นครุภัณฑ์ที
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคา
ท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 320 ข้อ 12)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตังไว้ 7,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด  Network แบบที 1
 จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 7,900.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64  MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564  หน้า 343 ข้อ 25)  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 16,800 บาท
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ตังไว้ 16,800 บาท ขนาด 800 VA  
จํานวน 6 เครืองๆ ละ  2,800  บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 343 ข้อ 27-29)  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 321 ข้อ 14)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 875,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน   10,000.-          บาท
ค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ตังไว้ 5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางแก่ อปพร. ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลืองานของทางราชการ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120
) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 324 ข้อ 1)
ค่าตอบแทนของข้าราชการ  พนักงาน  พนักงานจ้างของ อปท. อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), หนึงตําบลหนึงทีมกู้
ภัย (OTOS), ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ตังไว้  5,000
.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงให้กับเจ้าหน้าทีดังกล่าว ทีได้รับคําสังให้
ไปปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหล
หลาก และนําล้นตลิง เนืองจากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซึงต้องปฏิบัติงานตลอด 24  ชัวโมง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 325 ข้อ 2)

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 90,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการตังจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ตังไว้  90,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยช่วงเทศกาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 326 ข้อ 4)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมนํา ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการให้ความรู้
แก่เด็ก หรือเยาวชนในพืนทีรับผิดชอบ ให้ได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือตนเอง
หรือเอาชีวิตรอดในกรณีประสบภัยทางนําหรือการจมนํา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 328 ข้อ 11)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตัง
ไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและรายจ่าย
อืนๆทีเกียวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก ดินโคลน
ถล่ม อุบัติเหตุ สารเคมีและวัตถุอันตราย ฯลฯ เพือให้เกิดประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแบบแผนเพือให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 326 ข้อ 5)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ตังไว้  30,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและรายจ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าทีของหน่วยงาน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน เยาวชน ในพืนทีรับผิด
ชอบ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 327 ข้อ 9) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตังไว้ 4,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเวชภัณฑ์  สําลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้ ถุงมือ เครืองวัดนํา
ฝน เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ดามกระดูก เฝือก นํายาต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 328 ข้อ 12)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้ 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ชุดปฏิบัติงาน  เครืองแบบ  รองเท้า เสือ กางเกง ผ้าคลุม
ศีรษะ หมวก ถุงมือ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 329 ข้อ 14)

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

วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
ประเภทวัสดุอืนๆ ตังไว้ 15,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี 
-ค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึงไม่สามารถจัด
เข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่างๆของรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตัง
ไว้ 15,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การกู้ชีพ การกู้ภัย การกู้ภัยทางสูง การกู้ภัยทางนํา และอืนๆที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 329
 ข้อ 16)
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งบลงทุน รวม 576,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 576,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือ อุปกรณ์ผสมนํายาโฟม FOAM EDUCTOR จํานวน 45,000 บาท
ค่าจัดซือ อุปกรณ์ผสมนํายาโฟม FOAM EDUCTOR จํานวน 1
 ตัว   ตังไว้ 45,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ อุปกรณ์ผสมนํายา
โฟม FOAM EDUCTOR โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี
-วาล์วของการปรับเปอร์เซ็นต์ของนํายาโฟมสามารถอดได้
-ป้ายสําหรับปรับนํายาโฟม มีขนาดใหญ่ และสามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย
-สามารถใช้ร่วมกับหัวฉีดดับเพลิงชนิดไร้แสงสะท้อนได้
-อัตราการไหลสูงสุด ที 200 PSI (14 บาร์)
-สามารถใช้กับหัวฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที 75 PSI (5
 บาร์) และ 100 PSI (7บาร์)
-มีสายชักโฟม PVC ใส   และท่อดูดโฟมสแตนเลส ความยาว 30 นิว
-ตัวอุปกรณ์ทําด้วยทองเหลือง อบพ่นสีแดง
-ทางเข้าและออกขนาด 2.5นิว  เป็นข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง
-อัตราการไหลของนํา 95 แกลอนต่อนาที (360 ลิตรต่อนาที)
-อัตราการปรับนํายาโฟม  ตังแต่ 0.5 , 1 , 3 , 6% และปิด
- ฯลฯ
           เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัด
ซือจัดหาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 329 ข้อ 17)

ครุภัณฑ์อืน
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ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จํานวน 99,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จํานวน  1 ชุด ตังไว้ 99,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCBA) โดยมีรายละเอียด
และคุณลักษณะดังนี
หน้ากาก
- เป็นหน้ากากแบบครอบเต็มหน้า ทําด้วยซิลิโคนชนิดทนความร้อน
สูง และมีความนุ่มกระชับกับใบหน้าได้ดี
- มีเลนส์ช่องมองแบบจอกว้าง ขนาด 180 องศา ทําด้วยโพลี
คาร์บอเนต ทนแรงกระแทกทัศนะวิสัยชัดเจน (ไม่หลอกตา) และมีสาร
ป้องกันการเกิดฝ้า (ANTI-FOG) อย่างถาวร
- มีสายรัดเป็นแบบตาข่ายคลุมศีรษะมีสายยึดติดกับหน้ากากทําให้สามารถ
สวมใส่ได้อย่างกระชับและรวดเร็ว
- มีระบบ AIR SWITCH แบบกดปิดอากาศและกดเปิดอากาศจากถังติด
อยู่ทีตัวหน้ากาก พร้อมสายจ่ายอากาศชนิดทนแรงดันสูง สําหรับควบคุม
การจ่ายอากาศได้ตามความต้องการซึงจะไม่ทํา ให้สินเปลือง
อากาศในถัง (โดยไม่จําเป็นต้องสวมวาล์วต่อกับตัวหน้ากากขนาดลําตัว
หน้ากากเวลาจะใช้หรือถอดวาล์วออกจากหน้ากากเวลาเลิกใช้) ทําให้
ประหยัดอากาศในถังไว้ได้มากกว่า
ชุดสะพายหลัง
- โครงสร้างทําจากสารสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง แข็งแกร่งและ
ทนไฟ ลักษณะเป็นแผ่นรูปเปลรองรับเต็มแผ่นหลัง
- มีสายรัดบ่า 2 เส้น รัดเอว 2 เส้น ทําด้วยไนล่อนอย่างดีสําหรับสะพาย
หลังสามารถดึงปรับแต่งให้กระชับเข้ากับขนาดลําตัวของผู้ใช้ได้ง่ายและ
ปลดล็อคออกได้อย่างรวดเร็ว
- มีสายรัดถังต่อติดกับชุดสะพายหลังสามารถล็อคถังได้อย่างแน่น
หนา และปลดออกได้อย่างรวดเร็วเมือต้องการเปลียนถัง
ถังอากาศอัด
- ทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงทนแรงดันได้สูงพิเศษ (นําหนัก
เบา) บรรจุอากาศภายใน ความดัน 300 บาร์ (ให้ปริมาณอากาศ 1,800
 ลิตร) หายใจได้ 45 นาที มีมาตรวัดชนิดตัวเลขบอกปริมาณอากาศภายใน
ถังแบบเรืองแสงได้ในทีมืดทําให้สามารถทราบได้ว่าอากาศเต็มถังหรือ
เพียงพอสําหรับการใช้หรือไม่
- มีเซฟตีวาล์วป้องกันอันตรายทีตัวถัง (ป้องกันการระเบิดของถัง)
ระบบปรับความดัน
- เป็นระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติ โดยมีระบบควบคุมอากาศ 2
 สเตท สเตทแรกติดตังอยู่ทีชุด BACK PACK และสเตทที 2 ยึดติดอยู่ที
ตัวหน้ากากมี AIR SWITCH เป็นตัวควบคุม
- มีปุ่ม BY PASS ติดอยู่กลางทีครอบจมูกให้ปริมาณอากาศ 85/120
 ลิตรต่อนาที ปุ่มปรับด้วยมือใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ระบบสัญญาณเสียงกระดิงเตือน
- ความดัง 90 เดซิเบล เมืออากาศในถังใกล้จะหมดและเหลือ
ประมาณ ? ของถังหรือประมาณ 50 บาร์ โดยเสียงเตือนจะดังตลอด
เวลา จนกว่าอากาศจะหมด
มาตรวัดปริมาณอากาศ
- ทีชุดสะพายหลัง สามารถเรืองแสงมองเห็นได้ในทีมืด
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด   
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- ได้รับมาตรฐาน NFPA, NIOSH หรือ EN 12245 หรือมาตรฐานทีมี
คุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 330 ข้อ 19)

ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCUBA) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จํานวน 390,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ (SCUBA) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบ
ชุด (หน้ากาก  ท่อหายใจผิวนํา  ถุงมือ  ชุดยางป้องกันความเย็นชนิดแขน
ยาว  รองเท้ายางดํานํา ชูชีพดํานํา Regulator  ตีนกบ  มีด  เข็มขัดร้อย
ตะกัว  ตะกัว  ขวดอากาศดํานํา ฯลฯ)  จํานวน  4 ชุด  ตะกัวเพิม
นําหนัก 20 ก้อน ตังไว้ 390,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วย
หายใจ (SCUBA) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี
-  หน้ากากสําหรับดํานําลึก กรอบเป็น ซิลิโคนคุณภาพสูง กระจกแบบ
เลนส์เดียว กระจกเลนส์นิรภัย ขอบ ครอบหน้าและ
จมูก เป็น Silicone soft touch สีดํา กระชับใบหน้า สายรัด
เป็น Silicone แบบปรับได้ ฯลฯ 
-  ท่อหายใจผิวนํา ด้านบนสุดของท่อปล่อยนําออกได้ แต่นําไหลย้อนเข้า
ได้ยาก วัสดุพลาสติก ประกอบ Silicone ผสมยางคุณภาพสูง ท่อส่วน
ล่างSilicone เป็นร่องให้ตัวได้ ไม่แนบหน้าเวลาไม่ใช้ มีวาล์วไล่นํา และ
ช่องกักนําด้านล่าง Mouthpiece ถอดเปลียนได้ มีทีล๊อคติดกับสาย
หน้ากาก ฯลฯ
-  ถุงมือดํานํา หนา 1.5 มิลลิเมตร ตามขนาดมือของผู้ปฏิบัติงานทีสวม
ใส่   ด้านหน้าฝ่ามือเป็นหนังกลับ ด้านหลังมือเป็นวัสดุ Neoprene 
ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ฯลฯ
-  ชุดยางป้องกันความเย็นชนิดแขนยาว ยืดหยุ่นได้ ตามขนาดส่วนสูงของ
ผู้ปฏิบัติงานทีสวมใส่ วัสดุหลักเป็นยาง หรือ Neoprene กระชับตัวผู้สวม
ใส่ ยืดหยุ่นได้ แขนยาว ขายาว มีซิปหลัง ความหนาไม่น้อยกว่า 3
 มิลลิเมตร ฯลฯ
-  รองเท้ายางดํานํา ตามขนาดเท้าของผู้ปฏิบัติงานทีสวมใส่ ขอบสูงหุ้มข้อ
เท้า วัสดุ Neoprene หนา 5 มิลลิเมตร ประกอบพืนยาง มียางติดทับบน
หลังเท้า มีซิปข้างสวมใส่ง่าย ฯลฯ
-  ชูชีพดํานําคุณภาพสูง สําหรับผู้ปฏิบัติงานใต้นํา ชนิดมีท่อปรับเติมลม
ได้ด้วยอากาศแรงดันตําจากขวดอากาศ  สามารถเติมลมได้เร็ว โดยมีปุ่ม
กดเติมลมและปล่อยลม และมีช่องเติมลมแบบปากเป่าในกรณีฉุกเฉิน  มี
จุดปล่อยลมแบบ Dump Valve 2 จุด และ Pull Dump 1 จุด  ทําด้วย
วัสดุหลัก Condura 1000 Denier วัสดุประกอบ Nylon 420 Denier (
ชนิดละความหนาแน่นของเส้นใยทีใช้ถักทอวัสดุ)  Buckle แบบปลดติด
ง่าย แข็งแรงทีไหล่ด้านหน้าทังสองข้าง  ตีนตุ๊กแกรัดหน้า
ท้อง พร้อม Buckle คาดทับ  Buckle คาดทีหน้าอกเพือความกระชับ 1
 จุด มีแผ่นรองหลังแบบอ่อนนุ่ม ฯลฯ
-  Regulator เครืองช่วยหายใจใต้นํา เครืองช่วยหายใจหลัก ประกอบตัว
ลดแรงดันขันทีหนึงและขันทีสอง  ตัวลดแรงดันขันทีหนึง วัสดุหลักทําด้วย
ทองเหลือง  เคลือบโครเมียม Marine grade 
แบบ Yoke Valve INT 230 bar  
ระบบ Standard piston   Air flow 200 bar ได้มากกว่า 2,600
 ลิตร ต่อนาที  ลดแรงดันเป็นแรงดันขนาด
กลาง (Intermediate Pressure) ช่วงระหว่าง 9 – 9.8 bar  ช่องแรงดัน
สูงไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  ช่องแรงดันตําไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  Mouthpiece 
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ทําด้วยซิลิโคน  Air flow at 200 bar ได้ไม่ตํากว่า 1,400 ลิตร ต่อ
นาที  เชือมต่อกันด้วยสายแรงดันตําทีทนแรงดันได้ไม่ตํากว่า 20 bar 
สายสีเหลือง และยาวกว่าสายหลัก ช่องใส่สายสลับซ้ายขวาได้  Console 
อุปกรณ์ Gage วัดแรงดันอากาศ ประกอบ Gage วัดความลึก  วัดแรง
ดันอากาศในถัง ไม่น้อยกว่า 300 bar  วัดความลึกไม่น้อยกว่า 60
 เมตร ฯลฯ
-  ตีนกบคุณภาพสูง ประสิทธิภาพการเคลือนไหวใต้นําสูง สําหรับงานกู้
ภัย แบบ Jet fin ชนิดเปิดส้นสวมทับรองเท้า สายรัดปรับแต่งปลด
เร็ว หรือสายสปริงดึงยืดได้ ใบแบบ Blade fins ใบเดียวแข็งแรง ต้าน
ทานนําดี ฯลฯ 
-  มีดสําหรับใช้ดํานําลึก ทําด้วย Stainless steel สายรัดปลอกมีดเป็น
ยาง สายลัดสองจุด ฯลฯ 
-  เข็มขัดร้อยตะกัว หัวเข็มขัด Stainless steel หรือพลาสติกคุณภาพ
สูง ล็อคแน่น ปลดง่าย ร้อยตะกัวถ่วงนําหนักได้พอดี สายรัดเข็มขัดเป็น
สายผ้าชนิดเหนียวรับนําหนักได้สูง
-  ตะกัว ขนาด ก้อนละ 1 กรัม/ก่อน (จํานวน 20 ก้อน)
- ขวดอากาศดํานํา ขนาดมาตรฐานทัวไป (บรรจุอากาศแรงดันสูง
ประมาณ 11 ลิตร) วัสดุอลูมิเนียม ทนแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 320 bar 
ประกอบวาล์วแบบ K valve Stamp อายุการผลิตไม่เกิน 5 ปี ฯลฯ
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 330 ข้อ 19)

ค่าจัดซือหุ่นสาธิตการฟืนคืนชีพ ชนิดครึงตัว พร้อมไฟแสดงผล จํานวน 42,000 บาท
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ค่าจัดซือหุ่นสาธิตการฟืนคืนชีพ ชนิดครึงตัว พร้อมไฟแสดง
ผล  จํานวน  1 ชุด  ตังไว้ 42,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหุ่นสาธิต
การฟืนคืนชีพ ชนิดครึงตัว พร้อมไฟแสดงผล เพือมีไว้สาธิตให้ประชาชน
ได้รู้จักการช่วยชีวิตผู้อืนให้ปลอดภัยในกรณีได้รับอุบัติเหตุจากสาธารณ
ภัย  โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี
- เป็นหุ่นมีขนาดและลักษณะภายนอกคล้ายคนจริงๆ แบบครึงตัว ไม่มี
แขนใช้ในการฝึกหัดการช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยวิธีเป่าปากและนวด
หัวใจ (CPR) โดยแสดงสัญญาณไฟการนวดหัวใจ 4 ดวง
-  เป็นหุ่นมีขนาดและลักษณะภายนอกคล้ายคนจริง ขนาดครึงตัว (ไม่มี
แขน)  ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค  มีส่วนต่างๆ ดังนี 
1.จมูก สามารถบีบได้
2. ส่วนนูนของขากรรไกร ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ Head Tile-
Chin Left
3. ส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (Collar bone)
4. ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม (Xyphone Process) และโครง
สร้างกระดูกหน้าอก สามารถติดแผ่น AED PAD ได้ (เครืองกระตุ้น
หัวใจไฟฟ้า ชนิดสาธิตการสอน เท่านัน)
-  ใช้ในการฝึกปฏิบัติการกดนวดหน้าอก  โดยหุ่นได้กําหนดความลึกของ
การกดนวดหน้าอก  เมือถึงระดับ 1.5 นิว – 2 นิว  จะมีเสียงคลิก  และหุ่น
ฝึกสอนนี สามารถกดนวดหน้าอกได้มากกว่า 500,000 ครัง
-  หุ่นจะแสดงสัญญาณไฟการนวดหัวใจ 4 ดวง  บริเวณหัวไหล่ด้าน
ซ้าย  โดยแสดงค่าอัตราความเร็วของการนวยหน้าอกดังนี
1.  สีแดง   อัตราความเร็วของการกดหน้าอกน้อยกว่า  60 ครังต่อนาที
หรือกดนวดผิดตําแหน่ง
2. สีเหลือง   อัตราความเร็วของการกดหน้าอกน้อยกว่า  80 ครังต่อนาที
3. สีเขียว 1 ดวง อัตราความเร็วของการกดหน้าอกน้อยกว่า  100 ครังต่อ
นาที
4. สีเขียว 2 ดวง  อัตราความเร็วของการกดหน้าอกมากกว่า  100 ครังต่อ
นาที
- ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชินเดียว  ซึงการใส่และถอดทําได้
โดยการเปิดหน้าอกของหุ่นและสอดเข้าทางช่องคอผ่านมาทีปากของหุ่น
ฝึกสอน
-  หุ่นฝึกสอนมีขนาด สูง 63 ซม.  ไหล่กว้าง 34 ซม.
- เป็นหุ่นฝึกช่วยฟืนคืนชีพผู้ใหญ่  แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่นตามหลัก
การ AHA 2010
- ฯลฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัด
หาตามราคาท้องถิน  โดยจัดหาอย่างประหยัด และคํานึงถึง
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 330 ข้อ 19)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 11,527,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,778,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,778,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,626,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  1,626,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน 5  อัตรา (ผอ.กองการศึกษา1อัตรา,หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา1อัตรา,,นักวิชาการศึกษา1อัตรา, เจ้าพนักงาน
ธุรการ1อัตรา, ครูผู้ดูแลเด็ก1อัตรา)   ตามกรอบอัตราพนักงานจ้าง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  1,391,880.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป 234,120.-  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้  30,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  และเงินทีปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังเป็นพนักงานส่วน
ตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
3 เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้ 60,000.-บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 942,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตังไว้  942,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก)  และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปรายเดือน จํานวน 6 อัตรา (ผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 5 อัตรา,คนงานทัวไป1อัตรา)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. 370,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 572,000
.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา(00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้ 120,000.-บาทเพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละ 5  ร้อยละ 4  และ
ร้อยละ 3 จํานวน   2   อัตรา  และเพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. 48,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 72,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
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งบดําเนินงาน รวม 4,363,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         ตังไว้   20,000.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน หรือผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211)

ค่าใช้สอย รวม 1,593,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้    150,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการทีอยู่ในความรับผิดชอบของการรับจ้าง  เช่น  การกําจัด
ปลวก  ดูดส้วม  ทําความสะอาดทีนอนผ้าม่าน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ปากช่อง   ทัง   3   ศูนย์   ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดผ้าสีทีใช้ตบแต่ง
เวทีในงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล    หรือรายจ่ายอืน ๆ เกียว
กับจ้างเหมาบริการอืน ๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทํางานอย่าง
หนึงอย่างใดทีจําเป็นต้องดําเนินการในระหว่างปีงบประมาณ     ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 321  ข้อ 13)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรอง   ตังไว้   10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองของบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีมาเยียมตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง  การประชุม และอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 415,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตัง
ไว้   415,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดทําโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2563
) และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ 2560-2562)ของสถาน
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง รายละเอียดดังนี
-โครงการอบรมคุณธรรมของครูและจริยธรรมวิชาชีพ   ตังไว้ 75,000
 บาท
-โครงการตรวจสุขภาพเด็ก ศพด.อบต.ปากช่อง   ตังไว้ 20,000 บาท
-โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กโดยการเต้น ขยันขยับกายตามสมัย
นิยม เช่น cover dane ลูกทุ่ง อืน ๆ  ตังไว้ 30,000 บาท
-โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กเล็ก ตังไว้ 30,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสถาน
ศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตังไว้ 150,000 บาท
-โครงการจัดทําสิงประดิษฐ์ของเด็กเล็ก ตังไว้ 20,000 บาท 
-โครงการส่งเสริมการวาดภาพศิลปะสําหรับเด็กเล็ก  ตังไว้ 25,000 บาท 
-โครงการจัดงานวันแม่ ศพด.อบต.ปากช่อง ตังไว้ 15,000 บาท 
-โครงการอบรมปลูกฝังค่านิยมในเด็กเล็กและเยาวชนท้องถินรักษ์สิงแวด
ล้อม ตังไว้ 20,000 บาท 
-โครงการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมของตน ตังไว้ 30,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 117  ข้อ 12 )

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 318  ข้อ 1)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 788,700 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา  ตังไว้ 788,700
.- บาท
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 188,700 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
สือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ที มท
 0893.2/ว 801 ลงวันที 11 มีนาคม 2551 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) ( แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)
-ค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 600,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากช่อง จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองมะค่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลําทองหลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบันไดม้า จํานวน 245 วัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. จํานวน 56,000.- บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 544,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 117  ข้อ 10)

วันทีพิมพ์ : 9/10/2561  13:50:47 หน้า : 25/58



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม   ตังไว้ 130,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือจําเป็นต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 321  ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 2,750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  150,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของ อบต. เช่น กระดาษ  หมึกเครือง
พิมพ์  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  แฟ้ม  ตรายาง  นําดืม  สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ เพือใช้ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  90,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ทีนอนสําหรับเด็กเล็ก  แปรง ไม้กวาด ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากช่องและอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,370,000 บาท
ค่าอาหารเสริม(นม)   ตังไว้  2,370,000.-บาท
-ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ตังไว้ 2,070,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพืนที อบต
.ปากช่อง จํานวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที 6
  จํานวน  260  วัน  ประกอบด้วยเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.   จํานวน  100,000.-บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  1,970,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 117  ข้อ 10)
-ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังไว้  300,000.- บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ปากช่อง จํานวน 260 วัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  จํานวน  90,000.-บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน 210,000.-บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 117  ข้อ 10)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  50,000.-บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึกข้อมูล , แผ่น CD-R  , หมึก
คอมพิวเตอร์  และวัสดุอืนๆ  ทีเกียวข้องกับการใช้งานด้าน
คอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320    ข้อ 12)

วัสดุการศึกษา จํานวน 90,000 บาท
ค่าอุปกรณ์จัดทําสือการเรียนรู้ อุปกรณ์และวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตังไว้   90,000.-บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ และวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ในการจัดทําสือการเรียนรู้  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

งบลงทุน รวม 135,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี พนักงานส่วนตําบล(ตามระบบแท่ง) จํานวน 40,000 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี จํานวน 5 ชุดๆ ละ 8,000.-บาท ตัง
ไว้ 40,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อม
เก้าอี พนักงานส่วนตําบล(ตามระบบแท่ง)สําหรับสายงานทีเริมต้น
จากระดับปฏิบัติการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ปากช่อง จํานวน 3 ศูนย์  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ แต่
มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคาท้องถิน โดยจัดหาอย่าง
ประหยัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี จํานวน 80,000 บาท
โต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี ตังไว้ 80,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะกิน
ข้าวพร้อมเก้าอีสําหรับเด็ก อบต.ปากช่อง จํานวน 3 ศูนย์  (เป็นครุภัณฑ์ที
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือจัดหาตามราคา
ท้องถิน โดยจัดหาอย่างประหยัด)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,400 บาท
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 15,400
 บาท จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 * 1,200 dpi 
หรือ 1200 * 4800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 * 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 21
 เมษายน 2560)ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 320  ข้อ 12)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน      ตังไว้    30,000    บาท
เพือเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 321  ข้อ 13)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตังไว้  4,220,000.-บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ตังไว้  4,200,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปี
ที 6  สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน(สพฐ.)     จํานวน    200   วัน    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. จํานวน  115,900.- บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  4,084,100.- บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 117  ข้อ 10)
อุดหนุนโครงการรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม อําเภอ
ปากช่อง ประจําปีงบประมาณ 2561  ตังไว้ 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรม อําเภอปากช่อง ประจําปีงบประมาณ 2561  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 319  ข้อ 8)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,601,160 บาท
งบบุคลากร รวม 3,611,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,611,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,497,840 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้ 1,497,840.- บาท   เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี   จํานวน  4  อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข นักวิชาการ
สุขาภิบาล และนักวิชาการสาธารณสุข โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตังไว้ 60,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายส่ง
เสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 366,960 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังไว้ 366,960.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ คนงานประจํารถ
ขยะ 2 อัตรา ตามตําแหน่งและอัตราที กท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,486,080 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 1,486,080.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) 3 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไปรายเดือน จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ คนงานประจํารถ
ขยะ 7 อัตรา คนงานทัวไป 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,280 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 200,280.- บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และร้อย
ละ 3 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และเพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
ไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือผู้มี
คําสังและอนุญาตจากผู้ทีมีอํานาจให้ปฏิบัติงานราชการของ อบต
.ปากช่อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 321 ข้อ 13) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  10,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครืองดืม สําหรับรับรองของบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมาเยียมงานด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของอบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย ตัง
ไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํา
โครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)(แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 332 ข้อ 6)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค โรค
เรือน และโรคติดต่อทีเกิดขึนใหม่ ตังไว้ 30,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการจัดทําโครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชน และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 124 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตัง
ไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน การจัดทํา
โครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ นํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
 และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัง
ไว้ 200,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํา
โครงการ การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม
ฉีดยา หลอดฉีดยา เหรียญและทะเบียนประวัติ ของสุนัขในเขตพืนทีตําบล
ปากช่อง และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0994 ลงวัน
ที 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 123 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 20,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221)  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้ 150,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 321 ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้ 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน ของอบต. เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถ
ยนต์ กระจกโค้งมน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12) 

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

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

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

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุอืนๆ ตังไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่ได้
ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เช่น อะไหล่เครืองพ่นหมอก
ควัน อะไหล่เครืองฉีดนําแรงดันสูง และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้องกับการใช้
งานของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้ของอบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 320 ข้อ 12)
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จํานวน 65,000 บาท
ค่าจัดซือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ตัง
ไว้ 65,000.- บาท จํานวน 100 ใบ รายละเอียดดังนี
- ถังพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 
- มีหูจับร้อยเชือกใส่สายยาง 2 ข้าง เพือให้สะดวกในการจับยกเท พร้อม
เจาะรูก้นถัง 5 รู
- ผิวของตัวถังเรียบเป็นมัน ไม่ด้าน ไม่บิดงอ สามารถพิมพ์สัญลักษณ์หรือ
โลโก้ทีตัวถังได้
- รับประกันการใช้งาน 1 ปี
- สกรีนตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง และสกรีนข้อ
ความอืนพร้อมพิมพ์หมายเลขถัง ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง
กําหนดตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(00221)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 348
 ข้อ 50)

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน ตังไว้  165,000.- บาท 
อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 22 หมู่
บ้าน หมู่บ้านละ 7,500.-บาท ตังไว้ 165,00.-บาท เพืออุดหนุนให้ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของหมู่บ้านในการให้บริการสาธารณสุขตาม
แผนชุมชนหมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221
)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 ข้อ 13)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2560 ตังไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน การ
ประชุม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ กับ
เยาวชนทีมีการรวมกลุ่มในตําบล และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด ตังไว้ 30,000.- เพือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 122 ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง ตัง
ไว้ 20,000.- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมไทยเข้มแข็ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง ตังไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
งานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ        คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร       ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี ตัง
ไว้ 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ ส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบ
ครัวแก่ประชาชนในพืนที การเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัด
ตังศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับนโยบายทีเน้นหนักและมุ่งผล
สัมฤทธิ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 120 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลปากช่อง OSCC จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลปากช่อง OSCC ตัง
ไว้ 20,000.- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตังครรภ์ไม่พร้อม  2) การค้า
มนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 3)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน เพือนําข้อมูล
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน ตังไว้ 20,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินโครงการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7 )
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบลปากช่อง จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบล
ปากช่อง ตังไว้ 150,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานฝึกอบรมให้
ความรู้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สตรี แม่บ้าน เกษตรกร ได้แก่ การ
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพือให้ประชาชนมีราย
ได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน อาทิ
เช่น การอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์(00231) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 122 ข้อ 15)
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีระเบียบกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีระเบียบกฎหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกฎหมาย อํานาจ
หน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,206,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,521,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,521,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,795,200 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  1,795,200.-  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 8  อัตรา ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายก่อ
สร้าง  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  วิศวกรโยธา  นายช่าง
โยธา(3)  นายช่างไฟฟ้า  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงาน  ตังไว้  10,000.-บาท   เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลรับรอง
คุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังเป็น
พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  103,200.-  บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้อํานวยการกอง
ช่าง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,720 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  486,720.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานตามภารกิจ จํานวน   จํานวน  2  อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ  พนักงานขับรถยนต์ และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปรายเดือน  ไว้
จํานวน  2 อัตรา ได้แก่  คนงานทัวไป(2)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,860 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตังไว้  58,860.-  บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2 อัตรา  ได้แก่  คนงานทัวไป(2)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังไว้ 20,000.-   บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ
แบบก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  ทีปฏิบัติหน้าที
ในส่วน/กองช่างโยธาของ อบต.ปากช่องและตังเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
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ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้รวม  360,000
.-  บาท   ตามรายละเอียดดังนี
-ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเบียประกัน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ ตังไว้   360,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า  321  ข้อ  13)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตังไว้  50,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียม  ค่าเบีย  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า  320  ข้อ  10)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  ตังไว้ 200,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  กรณีจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติดังนี  1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)(แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  321 ข้อ  14)

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

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังไว้  200,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  จอบ  เสียม  ค้อน   ตะปู  อิฐ  ปูน  ทราย  ยางมะตอย ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)(แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและค่าขนส่ง ตังไว้  20,000.- บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุต่างๆเช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  กระจกมอง
ข้างรถยนต์  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้  30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายทีใช้ในงานกอง
ช่าง  เช่น  เสือ  กางเกง  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  80,000.-  บาท เพือเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ซือหมึกเครืองพิมพ์  เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล USB บันทึก
ข้อมูล แผ่น CD-R  CD-RW และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีเกียวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)
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งบลงทุน รวม 220,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ตัง
ไว้  7,700.-  บาท 
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
-สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)
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เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง ตังไว้  60,000.-  บาท เพือจ่ายเป็น
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread)โดยมความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz  จํานวน  1  หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําแบบCache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 53,000 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
 จํานวน 1 เครือง ตังไว้  53,000.- บาท 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตังไว้ 100,000 .- บาท  (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564)  หน้า  320  ข้อ 12)

งานไฟฟ้าถนน รวม 11,849,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,371,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,371,900 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,371,900 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังไว้  3,371,900
.-  บาท
1.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณเส้นกลางบ้านเชือมหมู่13)  ตังไว้  333,900.-บาท  บ้านคลองตา
ลอง  หมู่ที 1 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา
การขุดรือผิวจราจรเดิม จํานวน 750 ตร.เมตร และซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete เฉพาะส่วนทีชํารุดเสียหาย ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาด
ยางไม่น้อยกว่า 750  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 32.50 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท
เลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129
 ข้อ 19) 
2.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน)  ตังไว้ 500,000.-บาท  บ้านโป่ง
ประทุน หมู่ที 3 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัด
นครราชสีมา   โดยทําการขุดรือผิวจราจรเดิม จํานวน 1,350 ตร
.เมตร และซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
เฉพาะส่วนทีชํารุดเสียหาย ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาวรวม 300
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350  ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 79 ตร.เมตร ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 138 ข้อ 76) 
3.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณซอยบ้านนายคาน) ตัง
ไว้ 121,000.-บาท บ้านหนองมะค่า  หมู่ที 5  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง  4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิด
เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับเกลียบด
ทับแน่นเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  รวมป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 14 ข้อ 17)
4.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอ
สฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตัง
ไว้ 490,000.-บาท บ้านหนองอีเหลอ  หมู่ที 6  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการขุดรือผิวจราจรเดิมออก และทํา
การซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอ
สฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกว้าง 4.00
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 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 70 ตร.เมตร ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 148 ข้อ 133)
5.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณทางเข้าวัดธรรมดา) ตัง
ไว้ 61,000.-บาท บ้านหนองตาแก้ว  หมู่ที 8  ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิด
เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.เมตร พร้อมเกลดปรับเกลียบด
ทับแน่นเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบอบต.ปากช่อง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 14 ข้อ 17)
6.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตังไว้ 440,000.-  บาท  บ้านแก่น
ท้าว หมู่ที 9  ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา
การปูเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  9.00
 เมตร  ยาว 120  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  1,080
 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 27 ตร
.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303/45  รวมป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏใน
แผนงานบริหารเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)(แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 157 ข้อ 185)
7.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(บริเวณเส้นกลางบ้าน)ตังไว้ 449,000.-  บาท  บ้านหนองสวอง
 หมู่ที 13  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา
การซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 280
 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  1,120 ตร.เมตร พร้อมตี
เส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 76 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท เลขที ทช-2-303 รวมป้าย
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โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 167 ข้อ 248)                       
 8.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอ
สฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตัง
ไว้ 477,000.-  บาท บ้านโนนอารีย์  หมู่ที 19 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิด แอ
สฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ผิวจราจรกว้าง  6.00
 เมตร ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,500 ตร
.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 58 ตร.เมตร ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 185 ข้อ 354)
9.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(บริเวณเส้นกลางบ้าน)ตังไว้ 500,000.-  บาท  บ้านไทย
เจริญ หมู่ที 20  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ทําการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 200
 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  1,200 ตร.เมตร พร้อมตี
เส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน  45 ตร.เมตร  และวางท่อ ค.ส
.ล.จํานวน 1 แห่ง วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ยาว 1.00 เมตร หนึงแถว จํานวน 2 ท่อน พร้อมทํากําแพงปากท่อทังสอง
ด้าน  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ทช-2-303  รวมป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 188 ข้อ 373)

งบลงทุน รวม 7,692,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,692,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยโอโซนซอย 1 บริเวณบ้านคุณ
เต้า)

จํานวน 109,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยโอโซนซอย 1 บริเวณบ้านคุณ
เต้า)  ตังไว้  109,000.-บาท  บ้านหนองมะค่า หมู่ที 5 ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนค.ส.ล
. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 40 เมตร  หนา 0.15  เมตร   หรือคิด
เป็นพืนทีก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 200  ตร.เมตร พร้องลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพืนทีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  3  ลบ.เมตร  พร้อม
ปรับเกลียเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-201 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 144 ข้อ 111)
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณกลุ่มบ้านยายยอด) จํานวน 454,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณกลุ่มบ้านยายยอด)  ตัง
ไว้  454,000.-บาท  บ้านซับหวาย หมู่ที 16 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนที
ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 860  ตร.เมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพืนที จํานวน 10 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลียเรียบร้อย ก่อสร้างตาม
แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-201 รวมป้ายชัวคราวและป้าย
โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 175 ข้อ 298)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยบ้านนายน้อย  เพชรมล) จํานวน 121,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยบ้านนายน้อย  เพชรมล) ตัง
ไว้  121,000.-  บาท  บ้านหนองสวอง หมู่ที 13  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 57  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  228  ตร.เมตร  พร้องลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พืนทีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.4 ลบ.เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบ
ร้อย  ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564  หน้า 167 ข้อ 250)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยปู่เล็ก) จํานวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณซอยปู่เล็ก) ตัง
ไว้  500,000.-  บาท  บ้านหนองน้อย หมู่ที 12 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร ยาว 305  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  915 ตร.เมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพืนที
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18 ลบ.เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบร้อย  ก่อ
สร้างตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง (ฉบับที 1)หน้า 15 ข้อ 26)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ (บริเวณซอยบ้านนางแดง-บ้าน
นายสรรณ์ชาย)

จํานวน 139,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ (บริเวณซอยบ้านนาง
แดง-บ้านนายสรรณ์ชาย)  ตังไว้  139,000.-บาท  บ้านคลองตาลอง หมู่
ที 1 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการขุดรือ
ผิวจราจรเดิม จํานวน 240 ตร.เมตร และเทคอนกรีตผิวจราจร เฉพาะ
ส่วนทีชํารุดเสียหาย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 60 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ไม่น้อยกว่า 240  ตร.เมตร และวางท่อค.ส.ล.อัดแรง ศก.0.60*1.00 ม
.จํานวนรวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ขุดฝังกลบเรียบร้อย  ก่อ
สร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-201 รวมป้ายชัวคราวและ
ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 11 ข้อ 1)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มหนองคุ้ม) จํานวน 318,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มหนองคุ้ม) ตัง
ไว้ 318,000.-  บาท  บ้านหนองผักเสน  หมู่ที 2 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว  200  เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000  ตร.เมตร พร้อมตีเส้น
จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 47 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม
ทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
งานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลงฉบับที 1 หน้า 11 ข้อ 3)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณจากหมู่ที 6- บ้านนางเหมือน) จํานวน 496,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณจากหมู่ที 6- บ้านนาง
เหมือน) ตังไว้ 496,000.- บาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 21 ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,500  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 105 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 190 ข้อ 388)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายโก -เขตเทศบาล) จํานวน 472,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายโก -เขต
เทศบาล) ตังไว้ 472,000.- บาท บ้านหนองกะโตวา หมู่ที 10  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 58  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 158ข้อ 196)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านย่าอนงค์) จํานวน 612,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านย่าอนงค์) ตัง
ไว้ 612,000.- บาท บ้านโนนอารีย์ หมู่ที 19 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 105 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทาง
หลวงชนบทเลขที ทช-2-301   รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 184 ข้อ 351) 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองตาแก้วเชือมหนอง
ใหญ่)

จํานวน 480,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองตาแก้วเชือม
หนองใหญ่) ตังไว้ 480,000.- บาท บ้านหนองตาแก้ว หมู่ที 8  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
จํานวน 70 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 152 ข้อ 160)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณเส้นกลางบ้าน) จํานวน 474,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตัง
ไว้ 474,000.- บาท บ้านหนองยาง หมู่ที 22 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน ลาดยางชนิดผิว
เรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  1,500 ตร.เมตร พร้อมตีเส้น
จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจํานวน 105 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม
ทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตาม
แบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 196 ข้อ 423)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณคุ้มสังคมใหม่ เชือมหมู่ที 14- 
หมู่ที 15)

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณคุ้มสังคมใหม่ เชือมหมู่
ที 14 - หมู่ที 15) ตังไว้ 500,000.-บาท บ้านซับนําเย็น หมู่ที 14 ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการปูก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซีล) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 339 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,695  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก จํานวน 76 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 168 ข้อ 253) 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณซอยหลังวัดลําทองหลางทิศ
ตะวันตก)

จํานวน 528,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล(บริเวณซอยหลังวัดลําทองหลางทิศ
ตะวันตก)ตังไว้ 528,000.- บาท บ้านลําทองหลาง หมู่ที 7  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 230 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อ
สร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  1,265 ตร.เมตร และทําการฉาบผิวจราจร
ชนิดเคฟซิลพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,265 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 52 ตร.เมตร  และวางท่อ ค.ส.ล
.จํานวน 2 แห่ง แห่งที 1 วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.20 เมตร  ยาว 1.00  เมตร  หนึงแถว จํานวน 9 ท่อนพร้อมทํา
กําแพงปากท่อทังสองด้าน  แห่งที 2  วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนึงแถว จํานวน 7 ท่อนพร้อมทํา
กําแพงปากท่อทังสองด้าน ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลข
ที ทช-2-301  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง (ฉบับที 1)หน้า 14 ข้อ 16)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณซอยป้าเง็ก-สุดซอย) จํานวน 117,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณซอยป้าเง็ก-สุดซอย)  ตัง
ไว้ 117,000.-บาท บ้านตลาดน้อยหน่า  หมู่ที 18  ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซีล)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 380  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ
กรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181 ข้อ 330)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณซอยยายตุ๋ย) จํานวน 176,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณซอยยายตุ๋ย)  ตัง
ไว้ 176,000.-บาท บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที 18 ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซีล)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 550  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ
กรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181 ข้อ 333)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณถนนมิตรภาพ-บ้านลุงชู) จํานวน 139,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณถนนมิตรภาพ-บ้านลุง
ชู)  ตังไว้ 139,000.-บาท หมู่ที 18 บ้านตลาดน้อยหน่า ตําบล
ปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาด
ยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซีล) ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 450  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 182 ข้อ 335) 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณบ้านน้าแจ๋ว-คอกวัวลุงเทียบ) จํานวน 124,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณบ้านน้าแจ๋ว-คอกวัวลุง
เทียบ)  ตังไว้ 124,000.-บาท บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4 ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซีล)   ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 400  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์
พลาสติก จํานวน 21.60 ตร.เมตรก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท
เลขที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 141 ข้อ 89) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณเส้นเชือมซอยประปา) จํานวน 254,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณเส้นเชือมซอยประปา)  ตัง
ไว้ 254,000.-บาท บ้านสะพานดํา  หมู่ที 17  ตําบลปากช่อง   อําเภอ
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
เรียบ(เคฟซีล)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 800  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ
กรมทางหลวงชนบทเลขที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ ทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 177 ข้อ 310)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณหน้าบ้านนางส้มกลีบ-บ้านนาย
ประเสริฐ)

จํานวน 85,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณหน้าบ้านนางส้มกลีบ-บ้าน
นายประเสริฐ)  ตังไว้ 85,000.-บาท   บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4 ตําบล
ปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซีล)  ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยางไม่
น้อยกว่า 315  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ทช
-2-301 ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 12 ข้อ 8)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณหน้าสถานีบํารุงพันธ์-ตีน
สะพานหนองสาหร่าย)

จํานวน 452,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณหน้าสถานีบํารุงพันธ์-ตีน
สะพานหนองสาหร่าย)  ตังไว้ 452,000.-บาท หมู่ที 11 บ้าน
ปากช่อง  ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา
การก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซีล) ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 370 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,665  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-301 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 163 ข้อ 224) 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ
ซอยลุงตี-อ่างเก็บนํา)

จํานวน 240,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (
บริเวณซอยลุงตี-อ่างเก็บนํา)  ตังไว้  240,000.-บาท  บ้านบันไดม้า  หมู่
ที 4 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 600  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลข
ที ทช-2-303 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 139 ข้อ 80)
โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน(บริเวณฟาร์มวัวนายถนอม จอมโพ–
บ้านนายเชิญ เหขุนทด )

จํานวน 42,000 บาท

โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน(บริเวณฟาร์มวัวนายถนอม จอม
โพ–บ้านนายเชิญ เหขุนทด ) ตังไว้ 42,000.-  บาท  บ้านบันไดม้า หมู่
ที 4 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการวาง
ท่อเมนต์ประปา ท่อพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ชัน 13.5 เป็น
ระยะทางรวม 410 เมตร จํานวน 103 ท่อน พร้อมติดตังประตูนําเหล็ก
บอลล์วาล์ว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว  จํานวน 2 ตัว และทําการขุด
พร้อมฝังกลบ พร้อมเชือมต่อท่อเมนต์เดิม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 290 ข้อ 30 )
โครงการเจาะบ่อนําบาดาลพร้อมติดตังทีปิดเปิดนํา(บริเวณทีทําการ อบต
.ปากช่อง)

จํานวน 180,000 บาท

โครงการเจาะบ่อนําบาดาลพร้อมติดตังทีปิดเปิดนํา(บริเวณทีทําการ อบต
.ปากช่อง)ตังไว้  180,000.- บาท บ้านหนองมะค่า  หมู่ที 5  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการเจาะบ่อนํา
บาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิว ท่อปลอก PVC ชัน 13.5 มอก
.17-2532   และติดตังเครืองสูบนําชนิดจมนํา ขนาดไม่น้อย
กว่า  1.5  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณนําไม่น้อย
กว่า 20 แกลลอน/นาที และเทคอนกรีตปาก
บ่อ ขนาด 2.00*2.00*00.15 เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการ
และผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที 08-01  รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการ
ตามแบบ ม/ฐ กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564  หน้า 304  ข้อ  115)
โครงการติดตังถังแชมเปญประปา (บริเวณพืนทีทําการ อบต.ปากช่อง) จํานวน 217,000 บาท
โครงการติดตังถังแชมเปญประปา (บริเวณพืนทีทําการ อบต.ปากช่อง) ตัง
ไว้ 217,000.- บาท บ้านหนองมะค่า หมู่ที 5  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการรือถอนหอถังประปาเดิมและติด
ตังหอถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตรสูง 15 เมตร เข้า
กับฐานเดิม พร้อมเชือมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน และติดตังประตูนําเหล็ก
บอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว จํานวน 1 ตัว ก่อ
สร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการปกครองเลขที ท 5-07 รวมป้ายชัวคราวและ
ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง (ฉบับที 1 หน้า 20ข้อ  4)
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โครงการติดตังถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณคุ้มแก่นท้าว) จํานวน 260,000 บาท
โครงการติดตังถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณคุ้มแก่นท้าว) ตัง
ไว้  260,000.-   บาท บ้านเหนือ หมู่ที 15 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้างฐานรากตามแบบที
กําหนดและติดตังหอถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตร
สูง 15 เมตร  พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชือมต่อเข้ากับ
ท่อเมนต์ และติดตังประตูนําเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง2 นิว จํานวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการปกครองเลข
ที ท 5-07 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กําหนด   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 297    ข้อ  75  )
โครงการติดตังถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณคุ้มนายมี) จํานวน 203,000 บาท
โครงการติดตังถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณคุ้มนายมี) ตัง
ไว้  203,000.-  บาท  บ้านเหนือ หมู่ที 15 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการติดตังหอถังประปาทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตรสูง 15 เมตร เข้ากับฐาน พร้อม
ประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชือมต่อเข้ากับท่อเมนต์ และติดตัง
ประตูนําเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิว จํานวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ ฐ กรมการปกครองเลขที ท
 5-07 รวมป้ายชัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กําหนด  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 297 ข้อ 74 ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 786,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 786,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 786,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน  ตังไว้รวม 786,000.-  บาท  ประเภทเงินอุดหนุนของ
รัฐหรือเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณะดังนี
1.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ พร้อมติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า (บริเวณ
บ้านตาฉุง-บ้านนางแมว) ตังไว้  200,000.- บาท บ้านหนองผักเสน  หมู่
ที 2  ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 253  ข้อ  29 ) 
2.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณซอยรอดกลาง) ตัง
ไว้  30,000.-  บาท  บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4 ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 170 เมตร  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 254
 ข้อ  40)     
3.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ (บริเวณซอยสุขสําราญ) ตัง
ไว้  45,000.- บาท  บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 100 เมตร  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 255
  ข้อ  42) 
4.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯและไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณคุ้มบ้านใต้
ทางขึนสนามกอลฟ์) ตังไว้  16,000.- บาท  บ้านบันไดม้า  หมู่ที 4  ตําบล
ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 40
 เมตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า 256 ข้อ  49) 
5.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ  (บริเวณซอยลุงไสว) ตังไว้  270,000
 .- บาท บ้านหนองมะค่า หมู่ที  5  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา เป็นระยะทาง  700  เมตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 258 ข้อ  61)
6.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตําฯ (บริเวณนางบุญญิศา) ตังไว้  60,000
 .- บาท  บ้านแก่นท้าว  หมู่ที 9  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา เป็นระยะทาง  160  เมตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 266  ข้อ 108)
7.ค่าขยายเขตวางท่อเมนต์ประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณข้างบ้าน ส.อบต
.แดง-บ้านผู้ใหญ่) ตังไว้  55,000.- บาท บ้านตลาดน้อยหน่า  หมู่ที  18
 ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 80
 เมตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า 299 ข้อ  83)
8.ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณคุ้มโนนอารีย์กลาง) ตัง
ไว้  110,000 .- บาท บ้านโนนอารีย์  หมู่ที 19  ตําบลปากช่อง  อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง  800  เมตร   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 279
 ข้อ 187)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์
ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตัง
ไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์และประชา
สัมพันธ์ ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ร่วมกับ
ประชาชนในตําบล หรือโรงเรียนในตําบล และจัดฝึกอบรมแก่ผู้นําชุมชน
หรือประชาชนในชุมชนเพือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125 ข้อ 14)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล เช่น ค่าเครือง
ดืม อาหารว่าง ค่าเช่าอุปกรณ์อืนและสิงของทีเกียวเนืองกับการจัด
ประชาคมทีมีความจําเป็นเหมาะสม  ตังไว้ 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ตังไว้ 300,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพให้กับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ ทัง
การอบรม และสัมมนา และอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากรายได้ของ อบต
.  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 318 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ ตังไว้ 10,000-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการในโครงการทีเป็นนโยบายของรัฐ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 319 ข้อ 7)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ตังไว้ 90,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงอาหาร  ค่าของรางวัลให้กับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม  ค่า
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา  เสือผ้า  หรือ
อืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00261) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 315  ข้อ 8)

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

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน ตัง
ไว้  90,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาไว้ในศูนย์เยาวชน
และการกีฬาตําบลปากช่อง   เช่น  ฟุตบอล   ฟุตซอล    ตะกร้อ    เปตอง
    นวม    หรืออืน ๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00210) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 317
  ข้อ 17    )

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด   ตังไว้  300,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬา อบต.ปากช่อง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา  ค่ากรรมการ  ค่าสถานทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าเงินรางวัลการแข่ง
ขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทํา
สนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ และเป็นเจ้าภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ ทีหนังสือขอความร่วมมือมายังองค์กร พร้อมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตําบล อําเภอ จังหวัด ทีมีการ  แข่งขัน และ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262
) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 316  ข้อ 11)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง     ตังไว้      150,000
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการดําเนินการในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่น    ค่าของรางวัล    ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียงในการจัด
งาน  ไฟประดับสถานที   ค่าดําเนินการจัดงานต่าง ๆ ในงานประเพณีลอย
กระทง   และอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 315  ข้อ 7) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว

จํานวน 350,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว ตังไว้    350,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดการดําเนินการใน
การจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหารสําหรับผู้มาร่วม
กิจกรรม  ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าจัดทําเวที  ค่าตบแต่งเวที  ค่าของ
รางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ค่าดอกไม้ตบแต่งสถานที ค่านํา
อบ  และอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 316  ข้อ 10  )

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ 5 ธันวาคม และวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ 5 ธันวาคม และวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ตังไว้  150,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอันเกียวเนืองวัน
สําคัญของชาติ ดําเนินการในการจัดทําโครงการวันสําคัญของชาติไทย ซึง
เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประกาศวันที 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) และดําเนินการจัด
ทําโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร  เช่น การจัดกิจกรรมการทําบุญใส่บาตรเพือถวาย
การบําเพ็ญพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เชิดชูพ่อดีเด่น จัด
กิจกรรมให้กับผู้กระทําความดีเพือแผ่นดินในตําบลปากช่อง ค่าของรางวัล
พ่อดีเด่น ค่าอาหารเครืองดืม ผ้าสีประดับตกแต่งในการจัดงาน ค่าธง
ชาติ ค่าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต
.ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 315  ข้อ 9)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแห่เทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแห่เทียนวันเข้าพรรษา   ตังไว้  50,000.-บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดแห่เทียนวันเข้าพรรษา ตามวัด สํานัก
สงฆ์ และสํานักปฏิบัติธรรมในตําบลปากช่อง เช่น ค่าเครืองเสียง นํา
ดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 312  ข้อ 7)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 659,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตัง
ไว้  30,000.-บาท     เพือจ่ายเป็นค่า  ปลูกต้นไม้   ปลูกป่า   ปลูกหญ้า
แฝก   ฝึกอบรมเกียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ,  การการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  “รักนํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  การคุ้ม
ครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  การดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า 333 ข้อ  12)    
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ตังไว้  20,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าดูแลบํารุงรักษาสวนหย่อม ต้นไม้    แปลงไม้ดอกไม้
ประดับ ตกแต่งสถานที    ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า 243  ข้อ 168)  
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ตัง
ไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการทังใน
ด้านการพัฒนาการผลิต  การแปรรูปผลผลิต  การจัดจําหน่าย  การดําเนิน
งานของเกษตรกร   กลุ่มเกษตรกร   ตลอดจนการจัดทําแปลงสาธิตแปลง
ทดลองด้านการเกษตรและปศุสัตว์    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 -2564  หน้า 118 ข้อ 1 )   
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 330,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ     ตังไว้   330,000.-บาท   เพือเป็นค่าประชาสัมพันธ์   ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที การดําเนินการ เกียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งนํา)   โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า  112  ข้อ  1)    
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   ตังไว้  30,000.-บาท  เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานนอกสถานที   การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์  การส่งเสริมการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ
.ศ. 2561 -2564 หน้า 118 ข้อ  2)  
ค่าใช้จ่ายในโครงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวตําบลปากช่อง จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวตําบลปากช่อง   ตัง
ไว้  40,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ   ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  พืชผัก ผลไม้   และค่าใช้จ่ายในการประกวดกระเช้าผล
ไม้  ขบวนรถแห่งานน้อยหน่า  การประชาสัมพันธ์การท่องเทียว การ
พัฒนาแหล่งท่องเทียว  ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวข้องตังจ่ายจากเงินรายได้
ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบ
ต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
. 2561 -2564 หน้า  314  ข้อ 1)   

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตังไว้   10,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าไม้
ต่างๆ สี แปรงทาสี จอบ เสียม  เลือย ฯลฯ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ของ  อบต.   ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่ง
เสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 320 ข้อ 12)

วัสดุการเกษตร จํานวน 130,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  ตังไว้  130,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย  ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ. 2561 – 2564 หน้า 328 ข้อ 12)
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งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
เพือจัดซือค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จํานวน  2
  เครืองๆ ละ  9,500.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี 
-เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี
-พร้อมใบมีด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320
) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 -2564
 หน้า 320 ข้อ  12 )  (เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   สํานักงบประมาณ   มีนาคม  2560 )

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,664,453 บาท
งบกลาง รวม 23,664,453 บาท
งบกลาง รวม 23,664,453 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 367,015 บาท
-ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้  317,015-บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ อบ
ต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410
) งานงบกลาง(00411)
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

  
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,800,000 บาท
ประเภทเงินสงเคราะห์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ ตังไว้ 16,800,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ จํานวน 2,109 ราย ในอัตราขันบันได (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 122 ข้อ 19)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,320,000 บาท
ประเภทเงินสงเคราะห์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตังไว้  4,320,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 420 ราย ๆ ละ 800
.- บาท / เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2553 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 122      ข้อ 18)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
ประเภทเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยติดเชือ HIV ตัง
ไว้ 120,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 20 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 122 ข้อ 20)

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทเงินสํารองจ่าย  ตังไว้ 1,000,000.-บาท เพือสํารองจ่าย กรณีฉุก
เฉินเกียวกับ สาธารณภัยหรือจําเป็นเพือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวมโดยตรง หรืองบประมาณไม่พอใช้จ่ายกรณีรายรับไม่
เป็นตามทีประมาณการไว้และจําเป็นต้องจ่ายเพือมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 521,000 บาท
ประเภทเงินในการจัดการจราจร  ตังไว้ 6,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ประเภทเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตังไว้ 100,000
.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสําหรับส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด และกิจกรรมสําหรับฝึกอบรมให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัด
ฟืนฟู  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
) งานงบกลาง (00411)
ประเภททุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้ 15,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)
โครงการหลักประกันสุขภาพตําบล  ตังไว้  400,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพตําบล และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410
) งานงบกลาง (00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 หน้า 237 ข้อ 6)

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 506,438 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตัง
ไว้ 506,438.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนยําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ให้อัตราร้อยละหนึงของรายได้ไม่ร่วมเงินอุดหนุน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)งานงบ
กลาง(00411)
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