
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง

อําเภอ เมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,499,919 บาท

งบบุคลากร รวม 7,913,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.  เงินเดือนนายก/รองนายก  (210100)        ตั้งจาย
ไว้        514,080.-  บาท  
  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก อบต.  จํานวน  12  เดือน   เปน
เงิน  244,800.-  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
   -  เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  269,280.- บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

2.  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  (210200)   
 ตั้งจายไว้          42,120.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก  อบต
. จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  21,000.- บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้    
   -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต
. จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  21,120
.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:03 หน้า : 1/54



เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

3.  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   (210300)     ตั้งจาย
ไว้          42,120.-  บาท
-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน  12
  เดือน  เปนเงิน  21,000.-  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้  
  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  21,120.-  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

4.  คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.   (210400)         ตั้งจาย
ไว้          86,400.-  บาท   
   -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก  อบต. จํานวน  12
  เดือน เปนเงิน 86,400.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

5.  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  (210600)       ตั้งจาย
ไว้      1,713,600.-  บาท
-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา อบต.  จํานวน  12
  เดือน เปนเงิน  134,640.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้  
  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต
.  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  110,160.-  
บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  จํานวน  16
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  1,382,400.-  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
   -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต
.  จํานวน  12  เดือน เปนเงิน  86,400.- บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,515,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,064,700 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)                       ตั้งจาย
ไว้      2,064,700.-  บาท
       เพื่อจายเปนเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  6  อัตรา  
  - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) 
จํานวน  1  อัตรา
                - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหาร
งาน อบต.) จํานวน  1  อัตรา
                - หัวหน้าสํานักปลัด      จํานวน  1  อัตรา 
                - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
                - นิติกร        จํานวน  1  อัตรา
                - นักพัฒนาชุมชน       จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 298,000 บาท

2.  เงินประจําตําแหนง  (220300)     ตั้งจายไว้        298,000
.-  บาท                 
      -   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง   เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก
.)  และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล   ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาด้วย เงินเดือน   เงินประจํา
ตําแหนง  และเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก.) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 296,880 บาท

3.  คาจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)     ตั้งจายไว้        296,880
.-  บาท  
   -  เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,614,920 บาท

4.  คาตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)     ตั้งจาย
ไว้      2,614,920.-  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  20  อัตรา
  - ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข   จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา
  - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จํานวน  1  อัตรา
  - พนักงานขับรถยนต    จํานวน  1  อัตรา
  - คนงานทั่วไป      จํานวน  14  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 241,140 บาท

5.  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)              ตั้งจาย
ไว้        241,140.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,757,353 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1.  คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองท้องถิ่น   (310100) 
                   ตั้งจายไว้        450,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล    เชน  เงินตอบแทนคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ  คาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานกอ
สร้าง  คาตอบแทนการสํารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ
.  คาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล  เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

2.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตั้งจาย
ไว้          80,000.-  บาท 
   -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารและ
พนักงานสวนตําบลตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,922,353 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 569,353 บาท

-  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ   ตั้งจายไว้        569,353
.-  บาท  
เพื่อจายเปนคาจ้างทําของ  คาจ้างเหมาจดทะเบียนและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเว็ปไซด  คาจ้างเหมาฉีดพนสารเคมี  คาบริการกําจัด
ปลวก  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาจ้างติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  คาจ้างตัดหญ้าริมทาง  คาจ้างกําจัดวัชพืช  คาจ้าง
พนักงาน  คาออกแบบแปลน  รวมทั้ง  เงินคาธรรมเนียมศาล (คา
ขึ้นศาล) และคาใช้จายอื่นในการดําเนินคดีให้กับหนวยงาน  คา
โฆษณาและเผยแพรทางสื่อตางๆ  และคาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้  230,955.-  บาท  เงินอุด
หนุนทั่วไป  338,398.-  บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

2.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   (320200)    ตั้งจาย
ไว้          50,000.-  บาท 
            -  คาใช้จายในการรับรอง    ตั้งจายไว้          50,000
.-  บาท 
เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองท้องถิ่น / รัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน  ได้แก   คาอาหาร  เครื่องดื่ม  ของ
ขวัญ  พิมพเอกสารตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

  -  คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
         ตั้งจายไว้          50,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล  การจัดทําแผนพับ  เอกสารสรุป
ผลการดําเนินงานประจําป  การจัดทําปฏิทินรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  การจัดทําป้ายปดประกาศข้อมูลขาวสาร
ประจําหมูบ้าน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

  -  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งจาย
ไว้        500,000.-  บาท  
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

-  คาใช้จายในการทําประกันภัยรถ จํานวน 125,000 บาท

  -  คาใช้จายในการทําประกันภัยรถ     ตั้งจายไว้        125,000
.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนตของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:03 หน้า : 6/54



-  คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

        -  คาใช้จายในการเลือกตั้ง    ตั้งจายไว้        350,000
.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง  และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ)  และ
การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทาง การ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
สภา วุฒิสภา  ตั้งจายจากเงินรายได้

-  คาใช้จายในการศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท

  -  คาใช้จายในการศึกษาดูงาน    ตั้งจายไว้         150,000
.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ผู้
นําชุมชน  กลุมอาชีพ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 123  ลําดับที่ 5)
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-  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.ปากทาง

จํานวน 18,000 บาท

  -  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้
บริการของ อบต.ปากทาง
         ตั้งจายไว้    18,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ  
อบต.ปากทาง  โดยจายเปนคาจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเปนหนวยงานสํารวจ
ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หนวยงานเอกชน
ที่มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หน้า 125  
ลําดับที่ 11)      

-  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
 พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

  -  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง      ตั้งจายไว้          10,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  เชน  คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3
 หน้า 5 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

4.  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   (320400)        ตั้งจาย
ไว้       100,000.-  บาท  
-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต
.  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ            
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)      ตั้งจายไว้        100,000
.-  บาท  
    -  เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุเครื่องใช้ตางๆ เชน เก้าอี้
พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (330200)     ตั้งจายไว้        100,000
.-  บาท 
   -  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า  โคม
ไฟฟ้า  บัลลาสต  สายไฟฟ้า ฯลฯ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 3.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     ตั้งจาย
ไว้          50,000.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน  แก้วน้ํา  จาน
รอง  ฝาปดแก้วน้ํา  ผ้าคลุมเก้าอี้  ผ้าคลุมโตะ  แปรงขัดห้อง
น้ํา  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาถู
พื้น  น้ํายาดันฝุน  ถุงใสขยะ            พรมเช็ดเท้า ฯลฯ เพื่อใช้ใน
สํานักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

4.  วัสดุกอสร้าง        ตั้งจายไว้          50,000.-  บาท
  - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้  น้ํามันทาไม้  สี
ทินเนอร  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต  ทราย  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  และ
อื่นๆ ตามความจําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

5.  วัสดุยานพาหนะและขนสง   (330700)     ตั้งจาย
ไว้        100,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับยาน
พาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรรี่    ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

6.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   (330800)       ตั้งจาย
ไว้        250,000.-  บาท 
        -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน   น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ  (สําหรับยานพาหนะและเครื่องใช้
ตางๆ ประจําสํานักงาน) หรือสนับสนุนหนวยงานอื่นที่ดําเนินการ
ในพื้นที่  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

7.  วัสดุการเกษตร  (331000)                           ตั้งจาย
ไว้          20,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  ปุ๋ย  สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว   พันธุพืช  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

8.  วัสดุเครื่องแตงกาย  (331200)     ตั้งจายไว้        100,000
.-  บาท
-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  ชุดกีฬา  ชุด อป
พร. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

9.  วัสดุคอมพิวเตอร   (331400)     ตั้งจายไว้          50,000
.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึก
เครื่องปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

10.  วัสดุอื่นๆ   (331700)      ตั้งจายไว้            5,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดัง
กลาวข้างต้น  เชน  คาวารสาร  สิ่งพิมพ  มิเตอรน้ํา  มิเตอร
ไฟ  ตะแกรง  และอื่นๆ ตามความจําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,480,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,300,000 บาท

1.  คาไฟฟ้า   (340100)         ตั้งจายไว้    2,300,000.-  บาท 
    -  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและในสวนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  รวม
ทั้งเดือนกันยายน 2563  ตั้งจายจากเงินรายได้  300,000
.-  บาท  และเพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
ตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  2,000,000.-  บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

2.  คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  (340200)        ตั้งจาย
ไว้         60,000.-  บาท  
    -  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล   รวมทั้งเดือนกันยายน 2563  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:03 หน้า : 11/54



คาบริการโทรศัพท จํานวน 110,000 บาท

3.  คาโทรศัพท   (340300)        ตั้งจายไว้        110,000
.-  บาท 
    -  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการระบบเชื่อม
ตอ  Internet  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  รวมทั้ง
เดือนกันยายน  2563  และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตําบลปาก
ทาง  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

4.  คาไปรษณีย  (340400)     ตั้งจายไว้         10,000.-  บาท 
    -  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย   คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย  คาบริการโทรคมนาคม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน รวม 823,406 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 823,406 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-  โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน 5,906 บาท

-  โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร    ตั้งจายไว้           5,906
.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรสําหรับใช้งานสํานักงาน
ปลัด  ขนาด  120 x 60 x 75  เซนติเมตร  จํานวน  2  ตัว  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,400 บาท

-  เก้าอี้สํานักงาน     ตั้งจายไว้            3,400.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  ขนาด 64 x 72 x 119
  เซนติเมตร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-  กล้องวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร

จํานวน 182,300 บาท

-  กล้องวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร
         ตั้งจายไว้        182,300.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกล้องวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคง
ที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณติดตั้ง   รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน  ประกอบด้วย
   -  กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป “Hikvision” DS-2CD2685G0-IZS ความ
ละเอียด 8.0 ล้านพิกเซล มีความละเอียดของภาพสูง
สุด 3840 x 2160 pixel 8,294 pixel  จํานวน  8  ตัว
   -  อุปกรณกระจายแบบ
สัญญาณ  แบบ PoE  (PoE L2 Switch) ขนาด 16
 ชอง  จํานวน    1  ชุด 
   -  เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด  1Kva  “CyberPower”  BU1000E  จํานวน  1  ตัว
   -  ตู้กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ  CCTV  “Map”  CCTV-B  
พร้อมพัดลม  จํานวน  1  ตู้
   -  สายสัญญาณ  Ethernet  CAT6  ชนิดภายนอกอาคารแบบมี
สลิง “Link”  US-9106MD จํานวน  380  เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:03 หน้า : 13/54



ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

-  เครื่องตัดหญ้า จํานวน 54,500 บาท

  -  เครื่องตัดหญ้า      ตั้งจายไว้          54,500.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อออน  จํานวน  5
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   -  เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
   -  เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
   -  ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
   -  พร้อมใบมีด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 51,000 บาท

  -  เครื่องคอมพิวเตอร     ตั้งจายไว้          51,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  3  เครื่อง 
   -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา  4  แกน
หลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไมน้อย
กวา  3.1  GHz หรือดีกวา 
   -  หนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
   -  หนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB  หรือ  ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB  
   -  มี DVD-RW หรือดีกวา
   -  ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
   -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา 3 ชอง  
   -  มีแป้นพิมพและเมาส
   -  มีจอแสดงภาพ  ขนาดไมน้อยกวา 19  นิ้ว
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

-  เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท
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  -  เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก    ตั้งจายไว้          22,000
.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  จํานวน  1
  เครื่อง 
   -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา  4  แกน
หลัก (4 core)  จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
      1)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ  Cache  Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมี
หนวยประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit)  ไม
น้อยกวา 10 แกน  หรือ
      2)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ  Cache  Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
   -  หนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มี
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
   -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB  หรือ ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย  
   -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
   -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา 3 ชอง
   -  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อย
กวา  1  ชอง
   -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
   -  สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-
Fi  (IEEE 802.11b , g , n , ac) และ Bluetooth ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
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-  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

  -  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  ตั้งจาย
ไว้            4,300.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง
   -  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
   -  ความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  1,200 x 1,200 dpi
   -  ความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด  A4
  ไมน้อยกวา  20  หน้า            ตอนาที (ppm)  หรือ  8.8
  ภาพตอนาที (ipm)
   -  ความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม
น้อยกวา  10  หน้าตอนาที (ppm)  หรือ  5  ภาพตอนาที (ipm)
   -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 20.  หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
   -  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  50  แผน
   -  สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800) จํานวน 500,000 บาท

4. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800)   ตั้งจาย
ไว้        500,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
ปรับอากาศ  รถจักรยานยนต  รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุก
น้ํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 5,200 บาท

  -  อุดหนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น       ตั้งจาย
ไว้            5,200.-  บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ให้กับ
องคการบริหารสวนตําบลทาฬอ  ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 125  ลําดับที่ 12)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,518,590 บาท
งบบุคลากร รวม 1,628,590 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,628,590 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,119,970 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน   (220100)                ตั้งจาย
ไว้      1,119,970.-  บาท     
       เพื่อจายเปนเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ให้แก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  
  - ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการพัสดุ    จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2.  เงินประจําตําแหนง  (220300)     ตั้งจายไว้          42,000
.-  บาท
      -   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมาย วาด้วย เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 433,200 บาท

3.  คาตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600)     ตั้งจาย
ไว้        433,200.-  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  3  อัตรา
  - ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา
  - คนงานทั่วไป     จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,420 บาท

4.  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)              ตั้งจาย
ไว้          33,420.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

1.  คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองท้องถิ่น  (310100)  
ตั้งจายไว้          90,000.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทน ให้แก คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

2.  คาเชาบ้าน   (310400)      ตั้งจายไว้          60,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน  ให้แก 
 พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงินคาเชาบ้านได้  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

3.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตั้งจาย
ไว้          30,000.-  บาท  
   -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก  พนักงาน
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

1.  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)               ตั้งจาย
ไว้          30,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาจ้างทําของ  คาจ้างเหมาจดทะเบียนและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเว็ปไซด  คาจ้างเหมาฉีดพนสารเคมี  คาบริการกําจัด
ปลวก  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพรทางสื่อตางๆ  และ
คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งจาย
ไว้          50,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้
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- คาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคการชําระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย

จํานวน 20,000 บาท

- คาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคการชําระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย       ตั้งจาย
ไว้          20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคการชําระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย  ให้
แกประชาชนผู้มีหน้าที่ชําระภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน   และภาษีป้าย ในตําบลปากทาง  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการชําระภาษีตางๆ  เชน  การจัดรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ ป้ายประชาสัมพันธและการแจกแผนพับ  เพื่อรณรงค
และกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีมาชําระภาษีตามกําหนด
เวลา  ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 122  ลําดับที่ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

3.  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   (320400)  ตั้งจาย
ไว้          20,000.-  บาท
-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต
.  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ           
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตั้งจายไว้          60,000
.-  บาท 
   -  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้
ตางๆ  เชน  กระดาษ  กระดาษปก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

2.  วัสดุคอมพิวเตอร   (331400)     ตั้งจายไว้          30,000
.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  FLASH  DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึก
เครื่องปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800) จํานวน 500,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800)    ตั้งจาย
ไว้        500,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

-  คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจาย
ไว้        100,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย  ทั้งกอนเกิดภัย  ขณะเกิด
ภัย  และหลังเกิดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:03 หน้า : 22/54



-  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

-  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
ตั้งจายไว้        150,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ตามโครงการฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาชุดแตงกาย  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 ลําดับที่ 2)

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลัก
สูตรทบทวน)

จํานวน 150,000 บาท

-  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลัก
สูตรทบทวน)           ตั้งจายไว้        150,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หน้า 5 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,692,030 บาท

งบบุคลากร รวม 1,016,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,016,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 776,030 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน   (220100)                ตั้งจาย
ไว้        776,030.-  บาท
       เพื่อจายเปนเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน               3  อัตรา  
  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)  จํานวน  1
  อัตรา
  - นักวิชาการศึกษา     จํานวน  1  อัตรา
  - ครูผู้ชวย      จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  543,470.-  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  232,560.-  บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

2.  คาตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)     ตั้งจาย
ไว้        216,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  2  อัตรา
  - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  108,000.-  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  108,000.-  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

3.  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)              ตั้งจาย
ไว้          24,000.-  บาท
-  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้  
ตั้งจายจากเงินรายได้  12,000.-  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  12,000.-  บาท

งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.  คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองท้องถิ่น  (310100)  
ตั้งจายไว้          50,000.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

2.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตั้งจาย
ไว้            5,000.-  บาท 
   -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลตามระเบียบกําหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 241,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

1.  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)               ตั้งจาย
ไว้        200,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาจ้างทําของ  คาจ้างเหมาจดทะเบียนและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเว็ปไซด  คาโฆษณาและเผยแพรทาง สื่อตางๆ  และคา
จ้างเหมาบริการตางๆ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งจาย
ไว้          30,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

-  คาพาหนะ จํานวน 1,000 บาท

-  คาพาหนะ    ตั้งจายไว้          1,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะรับนักเรียนไปสถานพยาบาล  ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

3.  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   (320400)        ตั้งจาย
ไว้       10,000.-  บาท  
-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต
.  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตั้งจายไว้          30,000
.-  บาท 
   -  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้
ตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพตาง ๆ
 ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

2.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     ตั้งจายไว้          20,000
.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน  แก้วน้ํา  จาน
รอง  ฝาปดแก้วน้ํา  ผ้าคลุมเก้าอี้  ผ้าคลุมโตะ  แปรงขัดห้อง
น้ํา  ไม้กวาด  ผงซักฟอก สบู  น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาถู
พื้น  น้ํายาดันฝุน  ถุงใสขยะ  พรมเช็ดเท้า  ฯลฯ   เพื่อใช้ในสํานัก
งาน   ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

3.  วัสดุคอมพิวเตอร   (331400)     ตั้งจายไว้          30,000
.-  บาท              
    -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกเครื่องปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800) จํานวน 300,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800)    ตั้งจาย
ไว้        300,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,660,156 บาท
งบดําเนินงาน รวม 812,156 บาท

ค่าใช้สอย รวม 418,650 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-  คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งจาย
ไว้        100,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติให้กับนัก
เรียน  เด็ก  เยาวชน  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมา
เครื่องขยายเสียง   คาวัสดุอุปกรณ  วัสดุทางการศึกษา  คาจัด
สถานที่  คาของรางวัล  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม หน้า 137 ลําดับที่ 9)
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-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 318,650 บาท

-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งจาย
ไว้        318,650.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับให้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปาก
ทาง  จํานวน  44  คนๆ ละ 20.- บาท  จํานวน  245  วัน  เปน
เงิน  215,600.-  บาท      -  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว  เชน  สื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุ  อุปกรณและที่จําเปนอื่นๆ  เกี่ยวกับการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  1,700.-  บาท/ป  จํานวน  44
  คน  เปนเงิน  74,800.-  บาท        
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (3 – 5 ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  จํานวน  25  คน  เปนเงิน    28,250
.-  บาท  เพื่อจายเปนคาใช้จาย  ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200.-  บาท/ป  เปนเงิน  5,000
.-  บาท
2. คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ  200.- บาท/ป  เปน
เงิน   5,000.-  บาท
3. คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300.- บาท/ป  เปน
เงิน   7,500.-  บาท
4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.- บาท/ป เปน
เงิน   10,750.-  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 249,106 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 249,106 บาท

1.  วัสดุอาหารเสริม (นม)   (330400 )       ตั้งจาย
ไว้        249,106.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปาก
ทาง  จํานวน  44  คนๆ ละ 7.37 
บาท  จํานวน 260 วัน  เปนเงิน   84,313.-  บาท
-  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  46  คนๆ ละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน เปนเงิน  
88,145.- บาท  
-  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  40  คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260  วัน เปนเงิน  
76,648.- บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 135 ลําดับที่ 1)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 144,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

1.  คาไฟฟ้า   (340100)         ตั้งจายไว้      120,000.-  บาท 
    -  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง รวมทั้งเดือนกันยายน 2563    ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

2.  คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล   (340200)       ตั้งจาย
ไว้         10,000.-  บาท  
    -  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง  รวมทั้งเดือนกันยายน  2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 14,400 บาท

3.  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     ตั้งจายไว้   14,400
.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  รวมทั้งเดือน
กันยายน 2563  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-  เครื่องปรับอากาศ จํานวน 54,000 บาท

-  เครื่องปรับอากาศ     ตั้งจายไว้          54,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  แบบแยก
สวน   ขนาด  13,000  บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 794,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 794,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 360,000 บาท

-  อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   ตั้งจาย
ไว้        360,000.-  บาท 
     -  เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยาง
คอยเกลือตามโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   ตั้งจายจากเงิน
รายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับ
ที่ 12)

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมปามะคาบปากทาง จํานวน 30,000 บาท

-  อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมปามะคาบปากทาง     ตั้งจาย
ไว้         30,000.-  บาท 
   -  เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญใช้ในการแขงขันกีฬา
กลุมปามะคาบปากทาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 10)
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อุดหนุนโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 60,000 บาท

-  อุดหนุนโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ตั้ง
จายไว้         60,000.-  บาท 
    -  เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยาง
คอยเกลือ  ตามโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนัก
เรียน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 11)

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 344,000 บาท

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     ตั้งจาย
ไว้        344,000.-  บาท  
    -  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  โดยแยก
เปน
                     1.  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  46
  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เปนเงิน  184,000
.-บาท
                     2.  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  40
  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เปนเงิน  160,000
.-บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 135  ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:03 หน้า : 31/54



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 460,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

-  คาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
ตั้งจายไว้        180,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  เงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 106  ลําดับที่ 9)

-  คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ยากไร้

จํานวน 20,000 บาท

-  คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและผู้ยากไร้     .   
ตั้งจายไว้          20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพผู้สูง
อายุ  ผู้พิการและผู้ยากไร้  เชน  คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 107  ลําดับ
ที่ 11)
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-  คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู
สังคมผู้สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

-  คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู
สังคมผู้สูงอายุ
ตั้งจายไว้            20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสูสังคมผู้สูงอายุ  เชน คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 108  ลําดับที่ 14)

-  คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

-  คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย     ตั้งจายไว้          10,000
.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตตําบลปาก
ทางเพื่อนําไปกําจัด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  ตั้ง
จายไว้         50,000.-  บาท                         เพื่อจายเปนคา
ใช้จายในการรณรงค  ควบคุม  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เชน  คา
จัดซื้อน้ํายาเคมี  น้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ   คาจ้างแรงงานฉีดพนสาร
เคมี   ป้ายประชาสัมพันธ   โปสเตอร   แผนพับ   และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 106  ลําดับที่ 5)               
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-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตออื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตอ
อื่นๆ        ตั้งจายไว้    15,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการรณรงค ควบคุม ป้องกันโรคติดตอ
อื่นๆ  เชน  คาจัดซื้ออุปกรณ  คาจ้างเหมาแรงงาน  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ  โปสเตอร  แผนพับ  และคาใช้จายที่จําเปนอื่น ๆ
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 105  ลําดับที่ 4) 

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้ง
จายไว้        100,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนาวี  เชน  คาจัดซื้อวัคซีน  คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียน  วัสดุอุปกรณ  คาจ้างฉีดวัคซีน  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 106  ลําดับที่ 6) 

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส ตั้งจาย
ไว้         20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกันและแก้ไขการแพร
ระบาดของโรคเอดส  ในรูปแบบตางๆ  เชน  การจัดฝึก
อบรม การทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร แผนพับ วัสดุและ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 105  ลําดับ
ที่ 2) 
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-  โครงการรณรงคลดการใช้ถุงพลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า จํานวน 15,000 บาท

-  โครงการรณรงคลดการใช้ถุงพลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า
ตั้งจายไว้          15,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการลดการใช้ถุง
พลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า  เชน  คาใช้จายในการฝึก
อบรม  คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หน้า 45 ลําดับที่ 3)  

-  โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จํานวน 10,000 บาท

-  โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตั้งจาย
ไว้          10,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เชน  คาใช้จายในการฝึก
อบรม  คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หน้า 45  ลําดับที่ 4)

-  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี       ตั้งจาย
ไว้          20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  เชน  คาใช้จายในการฝึกอบรม  คาป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน    ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หน้า 53  ลําดับที่ 2) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน จํานวน 30,000 บาท

-  คาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ตั้งจาย
ไว้         30,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยาก
จน   เชน  จ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,138,410 บาท

งบบุคลากร รวม 1,078,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,078,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 426,870 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน   (220100)              ตั้งจาย
ไว้        426,870.-  บาท     
       เพื่อจายเปนเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  
  - ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2.  เงินประจําตําแหนง  (220300)     ตั้งจายไว้          42,000
.-  บาท
      -   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล  ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได้   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 538,680 บาท

3.  คาตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600)     ตั้งจาย
ไว้        538,680.-  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  4  อัตรา
  - ผู้ชวยนายชางโยธา   จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ชวยนายชางสํารวจ   จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
  - คนงานทั่วไป    จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,860 บาท

4.  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)              ตั้งจาย
ไว้          70,860.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 115,000 บาท

1.  คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองท้องถิ่น  (310100)  
ตั้งจายไว้        115,000.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  ให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง อบต. ปากทาง  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ     ในงานซื้อหรืองานจ้างกอสร้าง  คา
ตอบแทนผู้ควบคุมงานกอสร้าง  คาตอบแทนคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานกอสร้าง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

2.  คาเชาบ้าน   (310400)      ตั้งจายไว้          60,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้  ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

3.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตั้งจาย
ไว้          10,000.-  บาท  
   -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

1.  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)               ตั้งจาย
ไว้        120,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาจ้างทําของ  คาจ้างติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  คาจ้างตัดหญ้าริมทาง  
คาจ้างกําจัดวัชพืช   คาออกแบบแปลน  คาใช้จายในการตรวจ
สอบแนวเขตที่ดิน  และคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งจาย
ไว้          30,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

3.  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   (320400)    ตั้งจาย
ไว้         20,000.-  บาท
-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต
.  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ            
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตั้งจายไว้          30,000
.-  บาท 
   -  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้
ตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพตาง ๆ
 ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

2.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)     ตั้งจาย
ไว้          10,000.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ  เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร   พูกันและสี  ฟลม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผนซี
ดี) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

3.  วัสดุคอมพิวเตอร   (331400)     ตั้งจายไว้          30,000
.-  บาท
    -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกเครื่องปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 635,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 535,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

-  คาจัดทําป้ายชื่อถนนลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตําบลปากทาง จํานวน 35,000 บาท

1. ครุภัณฑอื่น
  -  คาจัดทําป้ายชื่อถนนลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตําบลปาก
ทาง
         ตั้งจายไว้          35,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาจัดทําป้ายชื่อถนนลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นตําบลปากทาง  จํานวน  10  จุดๆ ละ  3,500.-  บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800) จํานวน 500,000 บาท

2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800)   ตั้งจาย
ไว้        500,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  รถจักรยานยนต  รถยนต  รถ
บรรทุกน้ํา ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

-  คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
  -  คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน  นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง        ตั้งจาย
ไว้        100,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้กับ
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานกอ
สร้าง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

-  คาใช้จายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ตั้งจาย
ไว้         30,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติด  เชน  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร  แผน
พับ  การจัดฝึกอบรม  การจัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารเสพติด  การ
จัดแขงขันกีฬา  คาใช้จายสําหรับสงเสริมการบําบัด  ฟนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด  โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน  (D.A.R.E. ประเทศไทย)  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 112 ลําดับที่ 7)

-  โครงการจัดประชุมประชาคมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- โครงการจัดประชุมประชาคมตางๆ   ตั้งจายไว้            5,000
.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล  การมีสวนรวมของประชาชน  เชน  คาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม  วัสดุอุปกรณ  คาจัดสถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 10)
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-  โครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปาก
ทาง

จํานวน 100,000 บาท

-  โครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปาก
ทาง            ตั้งจายไว้        100,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนตําบลปากทาง  เชน  คาพันธุพืช พันธุ
ปลา  ปุ๋ย  วัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หน้า 111 ลําดับที่ 1)

-  โครงการพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท

-  โครงการพัฒนาสตรี      ตั้งจายไว้          15,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 112 ลําดับที่ 6)

-  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ         ตั้งจายไว้         20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาป้าย 
 ประชาสัมพันธ  คาอาหารและเครื่องดื่มคาวัสดุและ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 113 ลําดับ
ที่ 11)

-  โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

-  โครงการสงเสริมอาชีพ      ตั้งจายไว้          10,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 2)
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-  โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการสงเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตั้ง
จายไว้         20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 3)

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม

จํานวน 5,000 บาท

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม
          ตั้งจายไว้          5,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หน้า 114 ลําดับที่ 14)

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต
          ตั้งจายไว้          5,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 114 ลําดับที่ 14)
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-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปาก
ทาง

จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบล
ปากทาง 
(กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)    ตั้งจาย
ไว้         20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 114 ลําดับที่ 15)

-  โครงการสานฝันสร้างความสัมพันธในครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

-  โครงการสานฝันสร้างความสัมพันธในครอบครัว   ตั้งจาย
ไว้          15,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 12)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 720,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณี
ตางๆ

จํานวน 150,000 บาท

  -  คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และ
ประเพณีตางๆ 
ตั้งจายไว้        150,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาจ้างเหมา  และคาใช้จายที่จําเปน
อื่นๆ ที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา และประเพณี
ตางๆ  วันสําคัญของทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา  เชน  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หน้า 116  ลําดับที่ 1)

-  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       ตั้งจาย
ไว้          20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน  คา
จัดเตรียมสถานที่  ของขวัญของรางวัล   วัสดุอุปกรณ   คาเครื่อง
เสียง  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น            พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 116
  ลําดับที่ 4)

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:51:04 หน้า : 46/54



-  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ

จํานวน 100,000 บาท

-  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวผู้
สูงอายุ             ตั้งจายไว้        100,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต  สรงน้ํา
พระ  รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม ของ
ชํารวยให้ผู้สูงอายุ วัสดุอุปกรณ  เตรียมสถานที่  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 116  ลําดับที่ 2)

-  โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอเพชร  วัด
ทาหลวง   
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร

จํานวน 360,000 บาท

-  โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอ
เพชร  วัดทาหลวง   
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร     ตั้งจาย
ไว้        360,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ
หลวงพอเพชร  วัดทาหลวง  พระอารามหลวงและงานกาชาด
พิจิตร ตั้งจายจากเงินรายได้  20,000.-  บาท เงินรับฝาก – 
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวฯ  340,000.-  บาท  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 117  ลําดับที่ 5)

-  โครงการปรับปรุงที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการปรับปรุงที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน ตั้งจาย
ไว้          20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปรับปรุงที่อานหนังสือท้องถิ่นรัก
การอาน  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาจ้างเหมา    และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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-  โครงการสงเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการสงเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปาก
ทาง
ตั้งจายไว้        20,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการสงเสริมความเข้ม
แข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง  เชน  จัดฝึกอบรม  จัด
ประชุม  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับ
ที่ 14)

-  โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย    ตั้งจาย
ไว้        20,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 117  ลําดับที่ 6)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนการจัดงาน “สงกรานต สรงน้ําพอปู บูชาหลักเมืองและ
ย้อยรอยประวัติศาสตรเมืองเกาพิจิตร”

จํานวน 20,000 บาท

- อุดหนุนการจัดงาน “สงกรานต สรงน้ําพอปู บูชาหลักเมืองและ
ย้อยรอยประวัติศาสตรเมืองเกาพิจิตร”          ตั้งจาย
ไว้         20,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดงาน  “สงกรานต  สรงน้ําพอ
ปู  บูชาหลักเมืองพิจิตร”  ให้กับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หน้า 116  ลําดับที่ 3)
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- อุดหนุนการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระ
ราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

-  อุดหนุนการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร  ชิง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว          ตั้งจาย
ไว้          10,000.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว  ให้กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 118  ลําดับที่ 9)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,484,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,484,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,484,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปด/ปด  
หมูที่ 1 บ้านราชช้างขวัญ   บริเวณหน้าศาลาประชาคมองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง – บริเวณหนองสองห้อง

จํานวน 286,000 บาท

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู
เปด/ปด  หมูที่ 1 บ้านราชช้างขวัญ            บริเวณหน้าศาลา
ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลปากทาง – บริเวณหนองสอง
ห้อง
           ตั้งจายไว้        286,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู
เปด/ปด  ปริมาณงานกอสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง  5
  เมตร  ยาว 54 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เฉลี่ยไมน้อยกวา 270 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการชั่วคราว  จํานวน 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 4 ลําดับที่ 3)
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-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา  หมู
ที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ  สายบ้านนายประเจตน  ดวงแก้ว – บ้านนาย
ประโยชน  สังขแสง

จํานวน 202,400 บาท

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ํา  หมูที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ            สายบ้านนายประ
เจตน  ดวงแก้ว – บ้านนายประโยชน  สังขแสง    ตั้งจาย
ไว้        202,400.-  บาท
เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ํา  ปริมาณงานกอสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง  3  เมตร  ยาว 50
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเฉลี่ยไมน้อย
กวา 150 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา ขนาด
ราง  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  50  เมตร   พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1 ป้าย  และป้ายประชา
สัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบล           ปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 67 ลําดับที่ 7)

-  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมูที่ 4 บ้านราชช้างขวัญ  สาย 
พจ.ถ. 62-010 
(ซอยไกต้มน้ําปลา)

จํานวน 347,600 บาท

-  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมูที่ 4 บ้านราชช้าง
ขวัญ  สาย พจ.ถ. 62-010 
(ซอยไกต้มน้ําปลา)       ตั้งจายไว้        347,600.-  บาท
เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ํา  กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 120
 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1
 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1
  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 50 ลําดับที่ 17)
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-  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมูที่ 6 บ้านยางคอยเกลือ  ริม
ถนน  สาย พจ.ถ. 62-018 (วัดยางคอยเกลือ)  บริเวณที่นายสุรพล  
อวมฟัก – คลองระบายน้ํา

จํานวน 148,000 บาท

-  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมูที่ 6 บ้านยางคอยเกลือ  ริม
ถนน  สาย พจ.ถ. 62-018 
(วัดยางคอยเกลือ)  บริเวณที่ นายสุรพล  อวมฟัก – คลองระบาย
น้ํา  ตั้งจายไว้        148,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ํา  กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 70
 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1
 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1
  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  หน้า 4 ลําดับที่ 4)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบ้าน จํานวน 500,000 บาท

-  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบ้าน    ตั้งจาย
ไว้        500,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนลาดยางภายในหมูบ้าน  ที่ชํารุด
เสียหาย ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใช้จายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

-  คาใช้จายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม     ตั้งจายไว้  20,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปลูกต้นไม้  คาพันธุไม้   ปุ๋ย  สาร
เคมี  คาจ้างปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้  คาจ้างกําจัดวัชพืช  และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันต้นไม้แหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

-  โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันต้นไม้แหงชาติ  ตั้ง
จายไว้  5,000.-  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผน
ดิน วันต้นไม้แหงชาติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 53  ลําดับที่ 4)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,126,895 บาท

งบกลาง รวม 11,126,895 บาท
งบกลาง รวม 11,126,895 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 208,611 บาท

1.  เงินสบทบกองทุนประกันสังคม   (110300 )    ตั้งจาย
ไว้        208,611.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 202,611.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  6,000
.-  บาท 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,104 บาท

2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      ตั้งจายไว            8,104
.-  บาท
  -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง  ใน
อัตราร้อยละ 0.20 ของคาจ้างที่ตั้งงบประมาณทั้งป  เพื่อให้ความ
คุ้มครองแกพนักงานจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บปวย  ตาย  หรือ
สูญหาย อันเนื่อง  มาจากการทํางานให้แกนายจ้าง (องคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง)  ตั้งจายจากเงินรายได้    

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,310,000 บาท

3.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   (11 0900)            ตั้งจาย
ไว้      8,310,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  จํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

4.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ   (110900)            ตั้งจาย
ไว้      2,100,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการ  จํานวน  12  เดือน
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 108,000 บาท

5.  เบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส   (110900)           ตั้งจาย
ไว้        108,000.-  บาท
   -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวยเอดส  จํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้    

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

6.  สํารองจาย   (111000)      ตั้งจายไว้        100,000.-  บาท
   -  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินและจําเปนเกี่ยวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามความ
เหมาะสม   ซึ่งอํานาจอนุมัติให้ใช้จายเปนอํานาจของผู้
บริหาร   ตั้งจายจากเงินรายได้   
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

8.  เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 ตั้งจายไว้        100,000.-  บาท
-  เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ตามยอดจํานวนประชากร  ตั้งจายจากเงินรายได้   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 192,180 บาท

6.  เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบ
ท.) (120100)   
ตั้งจายไว้        192,180.-  บาท 
-  เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  โดยตั้งจายร้อยละ  1  ของรายได้ประจําปงบ
ประมาณ   ตั้งจายจากเงินรายได้  
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