
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง

อําเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,557,997 บาท
งบกลาง รวม 11,557,997 บาท

งบกลาง รวม 11,557,997 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 215,567 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตั้งจายจากเงินรายได้  
209,567  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  6,000  บาท 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,630 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง  ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างที่ตั้งงบประมาณทั้งป  เพื่อให้ความคุ้ม
ครองแกพนักงานจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญ
หาย อันเนื่อง  มาจากการทํางานให้แกนายจ้าง (องคการบริหาร
สวนตําบลปากทาง)  ตั้งจายจากเงินรายได้    

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,366,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  จํานวน  12  เดือน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,239,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการ  จํานวน  12  เดือน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส
จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้    
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเกี่ยวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ตามความเหมาะสม  ซึ่งอํานาจอนุมัติให้ใช้จายเป็น
อํานาจของผู้บริหาร   ตั้งจายจากเงินรายได้   

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 378,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นโดยตั้งจายร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปงบประมาณ   ตั้งจาย
จากเงินรายได้

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตามยอดจํานวนประชากร  ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,590,302 บาท

งบบุคลากร รวม 7,771,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  นายก  อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ  20,400  บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน  เป็นเงิน 244,800 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน รองนายก อบต.
จํานวน 2  อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน จํานวน 
12  เดือน  เป็นเงิน 269,280  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง 
นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ  1,750  บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้    
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง 
รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ  880  บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้    
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน  12  
เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. 
จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน   จํานวน  12  
เดือน  เป็นเงิน  21,120  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เลขานุการนายก อบต. 
จํานวน  1  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  
12 เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ประธานสภา อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน จํานวน  
12  เดือน  เป็นเงิน  134,640 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน รองประธานสภา อบต.  
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  110,160  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน สมาชิกสภา อบต. จํานวน
16  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  1,382,400  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้    
-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน เลขานุการสภา อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  86,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,372,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,923,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน
6  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2)  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
(3)  หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  1  อัตรา 
(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
(5)  นิติกร จํานวน  1  อัตรา
(6)  นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 278,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก.)  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  และคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง
ตามกฎหมาย วาด้วย เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และ
เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก.) ตั้งจายจากเงินรายได้       

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 316,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําประจําปและ
เงินปรับปรุงคาจ้างลูกจ้างประจําป  จํานวน  1  
อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้       
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,645,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  20  อัตรา จํานวน 12 เดือน
ดังนี้
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  
1,133,400  บาท  ดังนี้  
       (1)  ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
       (2)  ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา
       (3)  ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา
       (4)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
       (5)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จํานวน  1  อัตรา
       (6)  พนักงานขับรถยนต   จํานวน  1  อัตรา
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  
14  อัตรา จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,512,000  บาท  ดังนี้  
       (1)  คนงาน  จํานวน 14 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 209,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มตางๆ ให้แก  พนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้      

งบดําเนินงาน รวม 3,712,182 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินตอบแทนคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ  คาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
งานกอสร้าง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
การสํารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ. คาตอบแทนของ
อาสาสมัครบริบาล  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ : 19/10/2565  11:42:41 หน้า : 5/43



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก  ผู้บริหาร
และพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,327,182 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.ปากทาง

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ 
อบต.ปากทาง โดยจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดจ้างสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หนวยงานดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีตอการให้บริการขององคการบริหารสวนตําบล
ปากทาง  เก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูล  ประมวลผลและ
วิเคราะหข้อมูล สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงาน
ผลสํารวจ  สงมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 125  ลําดับที่ 11)

- รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 444,182 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําของ  คาจ้างเหมาจดทะเบียนและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเว็ปไซด คาจ้างเหมาฉีดพนสารเคมี คาบริการกําจัด
ปลวก คาตักสิ่งปฏิกูล คาจ้างติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
คาจ้างตัดหญ้าริมทาง คาจ้างกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาพนักงานจ้าง
รายเดือน  คาออกแบบแปลน  รวมทั้ง  เงินคาธรรมเนียมศาล
(คาขึ้นศาล) และคาใช้จายอื่นในการดําเนินคดีให้กับหนวยงาน
คาโฆษณาและเผยแพรทางสื่อตางๆ และคาจ้างเหมาบริการตางๆ
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  280,323 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  
163,859  บาท       
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-  คาใช้จายในการรับรอง ตั้งจายไว้  20,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองท้องถิ่น /
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ได้แก คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ
พิมพเอกสารตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณี
ตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาและคาใช้จายที่จําเป็น
อื่นๆ ที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา และประเพณี
ตางๆ  วันสําคัญของทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา  เชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา ตั้งจาย
จากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 116  ลําดับที่ 1)

-  คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล การจัดทําแผนพับ  เอกสารสรุป
ผลการดําเนินงานประจําป การจัดทําปฏิทินรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  การจัดทําป้ายปดประกาศข้อมูลขาวสาร
ประจําหมูบ้านและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจายจากเงินรายได้

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  ไปอบรมสัมมนาของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  หรือบุคคล
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้
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-  คาใช้จายในการทําประกันภัยรถ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนต
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินรายได้

-  คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเลือกตั้งทั่วไป โดยเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึง  คายานพาหนะ  และ
ขนสงหรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง คาใช้จายในการจัดประชุม 
อบรมบุคลากรการเลือกตั้ง  รวมทั้ง  ผู้สมัครและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อกําหนด
ประกาศหรือคําสั่งของ กกต.คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง
และคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โตะเก้าอี้สําหรับจัดหนวย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้ง คาจ้างสถานที่และจ้างเหมาทํา
ความสะอาดที่เลือกตั้ง  คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณที่ใช้สําหรับ
จัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง คาวัสดุตางๆ ที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้งและ
หนวยเลือกตั้ง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไมใชแอลกอฮอล คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้
สํานักงานและที่เลือกตั้ง คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับ
การจัดการเลือกตั้ง คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน  หน้ากากอนามัย  เจลแอลกอฮอลสําหรับทําความ
สะอาดมือฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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-  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เชน คาวิทยากรคาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  บัลลาสต  สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แก้วน้ํา จานรอง ฝาปดแก้วน้ํา
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโตะ แปรงขัดห้องน้ํา ไม้กวาด ผงซักฟอก
สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาดันฝุ่น  ถุงใสขยะ  
พรมเช็ดเท้า ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้ น้ํามันทาไม้ สีทินเนอร แปรงทาสี
ปูนซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเชน  แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  (สําหรับ
ยานพาหนะและเครื่องใช้ตางๆ ประจําสํานักงาน) หรือสนับสนุน
หนวยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ปุย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
พันธุพืช ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ชุดกีฬา ชุด อปพร.
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลยบอล  ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน  FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  สายดับเพลิง  
ถังดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน คาวารสาร  สิ่งพิมพ  มิเตอรน้ํา  
มิเตอรไฟ  ตะแกรง  และอื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,180,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและในสวนที่รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล  รวมทั้ง  เดือนกันยายน 2564  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  250,000  บาท  และเพื่อจายเป็น
คาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตําบลปากทาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  750,000  บาท
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและในสวนที่รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล  รวมทั้ง  เดือนกันยายน 2564  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการระบบเชื่อมตอ  Internet
สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  รวมทั้ง  เดือนกันยายน  2564  และ
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย
คาบริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย
คาบริการโทรคมนาคม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ํา 
รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-  อุดหนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้กับองคการบริหารสวนตําบลทาฬอ  ตั้งจายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 125 ลําดับที่ 12)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,471,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,970,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,970,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,467,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน
4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
 -  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จํานวน 1 อัตรา
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน 1 อัตรา
 -  นักวิชาการพัสดุ                  จํานวน 1 อัตรา
 -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้         จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่มตางๆ 
ของพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน
ดังนี้
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  
323,520  บาท  ดังนี้  
 (1)  ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
 (2)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน  1  อัตรา
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน
1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  ดังนี้  
        (1)  คนงาน   จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มตางๆ ให้แก  พนักงานจ้าง  
ตั้งจายจากเงินรายได้      
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งบดําเนินงาน รวม 501,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 111,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก
พนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที่องคการบริหาร
สวนตําบลที่ไมใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้าง  เชน  คาจ้างถายเอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้าง
โฆษณาเผยแพร  คาจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือน  เพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานในกองคลัง  เชน  งานจัดเก็บภาษี  
งานแผนที่ภาษี  งานการเงิน  งานบัญชี  และคาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา
ที่พักและคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้
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- โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี  ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 และภาษีป้าย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ
การชําระภาษีและรับชําระภาษี  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และภาษีป้าย  เชน  ให้ความรู้แกเจ้าหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง  การจัดรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
ป้ายประชาสัมพันธ  และการแจกแผนพับ  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 122  ลําดับที่ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เชน  เก้าอี้พลาสติก  กระดาษ  แฟ้ม 
แบบพิมพตางๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  
FLASH DRIVE  แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 375,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  
จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12 เดือน 
 -  นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา
ที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย
และหลังเกิดภัยและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  
ตั้งจายจากเงินรายได้
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-  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการฝึกอบรม  เชน
คาวิทยากร  คาชุดแตงกาย  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่  3
หน้า 3 ลําดับที่  2)

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลัก
สูตรทบทวน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หน้า 5 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,545,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,032,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 750,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน
3  อัตรา  จํานวน  12 เดือน 
       (1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
       (2)  นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
       (3)  ครู  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้  515,100  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป
235,800  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   และเงินเพิ่มตางๆ 
ของพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้       
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  
216,000  บาท  ดังนี้  
      (1)  ผู้ดูแลเด็กเล็ก   จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  108,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป
108,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก  พนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้  12,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป
12,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก  พนักงาน
สวนตําบล  ตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที่องคการ
บริหารสวนตําบลที่ไมใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิงกอสร้าง  เชน  คาจ้างถายเอกสาร  
คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างโฆษณาเผยแพร  คาจ้างเหมา
พนักงานจ้างรายเดือน  เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานใน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และคาจ้างเหมา
บริการตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา
ที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้

-  คาพาหนะ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะรับนักเรียนไปสถานพยาบาล  
ตั้งจายจากเงินรายได้  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 19/10/2565  11:42:41 หน้า : 19/43



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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แก้วน้ํา จานรอง ฝาปดแก้วน้ํา
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโตะ แปรงขัดห้องน้ํา ไม้กวาด ผงซักฟอก
สบู  น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาถูพื้น  น้ํายาดันฝุ่น  ถุงใสขยะ
พรมเช็ดเท้า ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  FLASH DRIVE  
แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครื่องปริ๊นเตอร  โปรแกรมที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,441,041 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,133,521 บาท

ค่าใช้สอย รวม 551,550 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที่องคการ
บริหารสวนตําบลที่ไมใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิงกอสร้าง  เชน  คาจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด
หน้าตางและชองลม  คาจ้างเหมาติดตั้งเบาะฟองน้ําหุ้มเสา
ภายในห้องเรียน  คาจ้างถายเอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  
คาจ้างโฆษณาเผยแพร คาจ้างเหมาและคาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ให้กับ
นักเรียน เด็ก เยาวชน  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาเครื่องขยายเสียง  คาวัสดุอุปกรณ วัสดุทางการศึกษา
คาจัดสถานที่  คาของรางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม หน้า 137 ลําดับที่  9)

-  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลนสร้างปัญญา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน
สร้างปัญญา  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  ยางรถยนต เชือกตาขาย 
เสาไม้  สี  แปรงทาสี  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 461,550 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง
จํานวน  60  คนๆ ละ 21 บาท  จํานวน  245  วัน  เป็นเงิน
308,700  บาท      
-  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรายหัว  เชน  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ
และที่จําเป็นอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ  1,700 บาท/ป  (อายุ 2 – 5 ป)  จํานวน  60  คน
เป็นเงิน  102,000  บาท        
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (3 – 5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง
จํานวน 45 คน เป็นเงิน 50,850 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ดังนี้
1.  คาหนังสือเรียน              อัตราคนละ  200  บาท/ป  
เป็นเงิน   9,000  บาท
2.  คาอุปกรณการเรียน        อัตราคนละ  200  บาท/ป  
เป็นเงิน   9,000  บาท
3.  คาเครื่องแบบนักเรียน     อัตราคนละ  300  บาท/ป  
เป็นเงิน 13,500  บาท
4.  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430  บาท/ป  
เป็นเงิน  19,350  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 256,771 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 256,771 บาท

คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งจายไว้       256,771  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  
จํานวน  60  คนๆ ละ  7.37 บาท  จํานวน  260  วัน 
เป็นเงิน  114,972  บาท
-  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  43  คนๆ ละ 7.37 บาท
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  82,397  บาท  
-  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  31  คนๆ ละ 7.37 บาท
จํานวน  260  วัน   เป็นเงิน   59,402  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 135 ลําดับที่ 1)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  รวมทั้ง
เดือน  กันยายน  2564  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  รวมทั้ง  เดือน
กันยายน  2564  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ปากทาง  รวมทั้ง  เดือน กันยายน  2564 ตั้งจาย
จากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 546,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 546,720 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-  เก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก  ตัว C  
มีพนักพิง  มีที่พักแขน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  เครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล
ชนิดขาว - ดํา  จํานวน  1  ตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
 -  เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
 -  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได้
 -  ความเร็ว  30  แผนตอนาที
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  เครื่องปรับอากาศ จํานวน 55,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  อาคาร  2  แบบแยกสวน  ขนาด
18,000  บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  27,800  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  ชั้นไม้วางกระเปานักเรียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นไม้วางกระเปานักเรียน
แบบ 8 ชอง  ขนาด 38 x 120 x 76 เซนติเมตร
จํานวน  4  ตัวๆ ละ  6,250  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  ชั้นไม้ใสของ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นไม้ใสของ  ขนาด 
30 x 120 x 80 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัวๆ ละ
10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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-  ชั้นวางรองเท้าพลาสติก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางรองเท้าพลาสติก
ขนาด 16 ชอง  จํานวน  2  ชุดๆ ละ  5,000  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
ขนาด  120  เซนติเมตร  ลึก  45.7 เซนติเมตร  สูง 87
เซนติเมตร จํานวน  4  หลังๆ ละ  4,500  บาท และ
ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 120 เซนติเมตร
ลึก 45.7 เซนติเมตร  สูง 183  เซนติเมตร จํานวน  
4  หลังๆ ละ  7,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  โตะกินข้าว จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะกินข้าวเด็กโฟเมก้า
ขนาด  60 x 120 x 50 เซนติเมตร  พร้อมม้านั่ง
ยาว  2  ตัว  จํานวน  4  ชุดๆ ละ  5,500  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  โตะพลาสติกขาเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพลาสติกขาเหล็ก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 60 x 120 x 52 เซนติเมตร
จํานวน  2  ตัวๆ  ละ  2,500  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  โตะสํานักงานไม้เข้ามุม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสํานักงานไม้เข้ามุม
เคลือบด้วยเมลามีน  หนา  25  มิลลิเมตร
ขนาด  180 x 140 x 75 เซนติเมตร  จํานวน
2  ตัวๆ ละ  6,500  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  มานบังแดด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งมานบังแดดห้องเรียนและห้องพักครู
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ปากทาง อาคาร 2  จํานวน  6  ชุดๆ ละ  5,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑการศึกษา

-  โตะนักเรียนปรับระดับ หน้าไม้ จํานวน 47,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะนักเรียนปรับระดับ  
หน้าไม้  ขนาด  40 x 60 x 73 เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี้
ขนาด 38 x 38 x 75 เซนติเมตร  จํานวน  24  ชุดๆ ละ
1,980  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-  กล้องวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร

จํานวน 93,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณติดตั้ง 
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน  ประกอบด้วย
 -  กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป  จํานวน  6  ตัว
 -  อุปกรณกระจายแบบสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด  8 ชอง  จํานวน  1  ชุด 
 -  เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1Kva  จํานวน  1  ตัว
 -  ตู้แร็คติดผนัง ขนาดความสูง 6U ลึก 50 เซนติเมตร
พร้อมพัดลม  จํานวน  1  ตู้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

-  คูเลอรกดน้ําสแตนเลส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูเลอรกดน้ําสแตนเลส 
แบบ 1 หัวจาย  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  30 
เซนติเมตร  จํานวน  2 ถังๆ ละ  3,500  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  พัดลมแบบติดผนัง จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง
ห้องเรียนและห้องพักครู  อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อาคาร  2  จํานวน  
12  ตัวๆ ละ  1,400  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 19/10/2565  11:42:41 หน้า : 26/43



-  พัดลมระบายอากาศ (ตัวดูดอากาศ) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ (ตัวดูดอากาศ)
พร้อมติดตั้ง  ห้องเรียนและห้องพักครู  อาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากทาง
อาคาร 2  จํานวน  4  ตัวๆ ละ  1,750  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

-  เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง 
 -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
(4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อยกวา  
3.1  GHz  หรือดีกวา 
 -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
 -  หนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา
มีขนาดไมน้อยกวา  4  GB
 -  หนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB  หรือ  ชนิด Solid  State  Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB  
 -  มี  DVD-RW หรือดีกวา
 -  ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา
 -  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง  
 -  มีแป้นพิมพและเมาส
 -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19  นิ้ว
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งบเงินอุดหนุน รวม 760,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 760,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและ
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ  ตามโครงการ
จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ตั้งจายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 138 ลําดับที่ 12)

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมป่ามะคาบปากทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญใช้ในการแขงขันกีฬา
กลุมป่ามะคาบปากทาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 10)

อุดหนุนโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียน
วัดยางคอยเกลือ  ตามโครงการทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 137 ลําดับที่ 11)

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 310,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  โดยแยกเป็น
 1.  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ  จํานวน  43  คนๆ ละ  
21 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  180,600  บาท
 2.  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ  จํานวน  31  คนๆ ละ  
21 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  130,200  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 135  ลําดับที่  3)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบ้านๆ ละ 20,000 
บาท เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565
หน้า 106  ลําดับที่ 9)

-  คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู
สังคมผู้สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูสังคมผู้สูงอายุ  เชน คาวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 108  ลําดับที่ 14)

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ควบคุม  ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก  เชน  คาจัดซื้อน้ํายาเคมี  น้ํามัน
เชื้อเพลิงตางๆ  คาจ้างแรงงานฉีดพนสารเคมี  
ป้ายประชาสัมพันธ   โปสเตอร   แผนพับ   และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 106  
ลําดับที่ 5)
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-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตออื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค ควบคุม ป้องกัน
โรคติดตออื่นๆ  เชน  คาจัดซื้ออุปกรณ  คาจ้างเหมา
แรงงาน  คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร  
แผนพับ  และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 105  ลําดับที่ 4) 

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี  เชน  คาจัดซื้อ
วัคซีน คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน วัสดุ
อุปกรณ  คาจ้างฉีดวัคซีน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 106  ลําดับที่ 6) 

-  คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกันและแก้ไข
การแพรระบาดของโรคเอดส  ในรูปแบบตางๆ  เชน
การจัดฝึกอบรม การทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร
แผนพับ วัสดุและอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 105  ลําดับที่ 2) 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยาก
ไร้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพใสใจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ยากไร้  เชน  คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 107  
ลําดับที่ 11)
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-  โครงการรณรงคลดการใช้ถุงพลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกและสงเสริมการใช้ถุงผ้า
เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม คาป้ายประชาสัมพันธ
ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 45 ลําดับที่ 3)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
ความยากจน   เชน  จ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางาน
ชวงปดภาคเรียน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 408,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 408,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 408,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิจิตร    
  -  คาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 4  
บ้านราชช้างขวัญ   สายซอยคงสวัสดิ์

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
หมูที่ 4  บ้านราชช้างขวัญ  สายซอยคงสวัสดิ์  โดยใช้ทอ
PE DIA  110  มิลลิเมตร  ยาว 340  เมตร  ตามแบบการประปา
สวนภูมิภาคสาขาพิจิตร  ตั้งจายจากเงินรายได้
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อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิจิตร
-  คาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 4  บ้าน
ราชช้างขวัญ  สายซอยวิมุกตายน

จํานวน 203,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการวางทอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
หมูที่ 4  บ้านราชช้างขวัญ  สายซอยวิมุกตายน  โดยใช้ทอ
PE DIA  110  มิลลิเมตร  ยาว  340  เมตร  ตามแบบการประปา
สวนภูมิภาคสาขาพิจิตร  ตั้งจายจากเงินรายได้

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตตําบล
ปากทาง  เพื่อนําไปกําจัด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

-  โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค
และสงเสริมการคัดแยกขยะ  เชน  คาใช้จายในการฝึกอบรม
คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 45  ลําดับที่ 4)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกันการแพรระบาด
ของยาเสพติด  เชน การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  โปสเตอร
แผนพับ การจัดฝึกอบรม การจัดซื้ออุปกรณตรวจหา
สารเสพติด  การจัดแขงขันกีฬา  คาใช้จายสําหรับสงเสริม
การบําบัด  ฟนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  โครงการการศึกษา
เพื่อตอต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 112 ลําดับที่ 7)

-  โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน  
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 113  ลําดับที่  12)

-  โครงการจัดประชุมประชาคมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล  การมีสวนรวมของประชาชน  เชน  คาวัสดุอุปกรณ
คาจัดสถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 10)

-  โครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปาก
ทาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจุดสาธิตศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนตําบลปากทาง  เชน  คาพันธุพืช พันธุปลา  ปุย
วัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 111 ลําดับ
ที่ 1)
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-  โครงการพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 112 ลําดับที่ 6)

-  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน
คาวิทยากร  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ
เครื่องดื่มคาวัสดุและอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 11)

-  โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ในการจัดฝึกอบรม  เชน
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  111  ลําดับที่  2)

-  โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดฝึกอบรม  เชน
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 3)

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ตามโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  114  ลําดับที่  14)
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-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ตามโครงการสนับสนุน
การดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  114
ลําดับที่  14)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เชน คาจัดเตรียมสถานที่ ของขวัญของรางวัล วัสดุอุปกรณ
คาเครื่องเสียง  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า  116  ลําดับที่  4)

-  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต  
สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  เชน  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม ของชํารวยให้ผู้สูงอายุ  วัสดุอุปกรณ  เตรียม
สถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 116  ลําดับที่ 2)
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-  โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอเพชร  วัด
ทาหลวง   
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัว
งานนมัสการหลวงพอเพชร วัดทาหลวง พระอารามหลวง
และงานกาชาดพิจิตร ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000 บาท
เงินรับฝาก – โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวฯ
340,000  บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 117  ลําดับที่ 5)

-  โครงการปรับปรุงที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงที่อานหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอาน  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาจ้างเหมา
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  โครงการสงเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการสงเสริม
ความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง  เชน
จัดฝึกอบรม  จัดประชุม  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 14)

-  โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมไทย ให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 117  ลําดับที่ 6)

-  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้
แกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้แก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลปากทาง  เชน
จัดฝึกอบรม  จัดประชุม  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 14)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนการจัดงาน “สงกรานต สรงน้ําพอปู่ บูชาหลักเมืองและ
ย้อยรอยประวัติศาสตรเมืองเกาพิจิตร”

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน  “สงกรานต  สรงน้ํา
พอปู่  บูชาหลักเมืองพิจิตร”  ให้กับ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 116  ลําดับที่  3)

- อุดหนุนการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระ
ราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ให้กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า  118  ลําดับที่  9)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,842,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,252,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,252,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 454,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน
1  อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
 (1)  ผู้อํานวยการกองชาง          จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้      
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 546,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง  ให้แก  พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
ดังนี้
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  
438,120  บาท  ดังนี้  
       (1)  ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน  1  อัตรา
       (2)  ผู้ชวยนายชางสํารวจ  จํานวน  1  อัตรา
       (3)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1
อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  ดังนี้  
       (1)  คนงาน  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 209,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้      

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  อบต. ปากทาง
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรือ
งานจ้างกอสร้าง คาตอบแทนผู้ควบคุมงานกอสร้าง
คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเชาบ้าน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้  ตั้งจายจากเงินรายได้  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้กับ
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งงานกอสร้าง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําของ  คาจ้างติดตั้งและซอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ  คาจ้างตัดหญ้าริมทาง  คาจ้างกําจัด
วัชพืช   คาออกแบบแปลน  คาใช้จายในการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดิน  และคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม   สัมมนา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา
ที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน เก้าอี้พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้ น้ํามันทาไม้ สีทินเนอร แปรงทาสี
ปูนซีเมนต ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู ค้อน คีม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน FLASH DRIVE
แผนจัดเก็บข้อมูล หมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรมที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องถายเอกสาร  รถจักรยานยนต  รถยนต  รถ
บรรทุกน้ํา ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
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งานก่อสร้าง รวม 3,472,900 บาท
งบลงทุน รวม 3,472,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,472,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางจิดาภา  
งามสุข  ถึงคลองทาหลวง  หมูที่ 8  บ้านคลองทาหลวง

จํานวน 149,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร
ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเฉลี่ย
ไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
ชั่วคราว จํานวน 1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการถาวร
จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

-  โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค  หมูที่ 1 จํานวน 1,896,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค
ขนาดกว้าง  25  เมตร  ยาว 25  เมตร  หรือมีพื้นที่อาคาร
ไมน้อยกวา 625  ตารางเมตร  โดยทําการกอสร้าง
โครงหลังคา 826  ตารางเมตร  และเทปรับพื้นขัดมัน
620 ตารางเมตร และทําทางขึ้นลง  4 ด้าน 40 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1 ป้าย
และป้ายประชาสัมพันธโครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  

-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาง
เล็ก  เดชวุน ถึงบ้าน นางศรีนวล  ฉ่ําชื่น หมูที่ 9 บ้านคลองทาหลวง

จํานวน 439,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต  กว้าง  4 เมตร
ยาว 282 เมตร  หนา 0.04 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการชั่วคราว  จํานวน 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย พจ.ถ. 
62-018 (สายวัดยางคอยเกลือ) บริเวณที่นายสุรพล  อวมฟัก  ถึง
คลองระบายน้ํา  หมูที่ 6 บ้านยางคอยเกลือ

จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก โดยการปรับปรุง
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบ้าน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนลาดยางภายใน
หมูบ้าน ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปลูกต้นไม้  คาพันธุไม้   ปุย  
สารเคมี  คาจ้างปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้ คาจ้างกําจัดวัชพืช
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-  โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันต้นไม้แหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
แมของแผนดิน วันต้นไม้แหงชาติ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565
หน้า 53  ลําดับที่ 4)
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-  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  เชน  คาใช้จายในการฝึกอบรม
คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 53  ลําดับที่ 2) 
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