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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง
อําเภอ เมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,763,330 บาท
งบบุคลากร รวม 7,636,270 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก  (210100)        ตังจ่ายไว้        514,080
.-  บาท  
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.  จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน  244,800.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  269,280.- บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  (210200)    ตังจ่าย
ไว้          42,120.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก  อบต. จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  21,000.- บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  21,120.- บาท  
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   (210300)     ตังจ่าย
ไว้          42,120.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,120.-  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.   (210400)         ตังจ่าย
ไว้          86,400.-  บาท   
   -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อบต. จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  (210600)       ตังจ่าย
ไว้      1,713,600.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.  จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน  134,640.- บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160.-  
บาท  
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  จํานวน  16
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  1,382,400.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน  86,400.- บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,237,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,307,790 บาท
เงินเดือนพนักงาน  (220100)                       ตังจ่ายไว้      2,307,790
.-  บาท
       -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  6
  อัตรา  (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ,รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล , หัวหน้าสํานักปลัด , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ
การ , นิติกรชํานาญการ  และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)  จํานวน  12
  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 348,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  (220300)     ตังจ่ายไว้        348,000.-  บาท
      -   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   เงินเพิมพิเศษ (พ.ต.ก.)  และค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตําบล   ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน   เงินประจําตําแหน่ง  และเงินเพิมพิเศษ (พ.ต.ก
.)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 263,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)     ตังจ่ายไว้        263,000.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,129,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)     ตังจ่ายไว้      2,129,160
.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  จํานวน  16  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)              ตังจ่าย
ไว้        190,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  12
  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,937,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน   (310100) 
                   ตังจ่ายไว้        350,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล    เช่น  เงินตอบแทนคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างงานก่อสร้าง  ค่าตอบ
แทนการสํารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ.  เงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตังจ่ายไว้          80,000
.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตําบลตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,292,660 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 567,660 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)    ตังจ่ายไว้        567,660
.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาจดทะเบียนและเชือมโยงฐานข้อมูล
เว็ปไซด์  ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าจ้างติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ค่าจ้างตัดหญ้าริม
ทาง  ค่าจ้างกําจัดวัชพืช  ค่าจ้างพนักงาน  ค่าออกแบบแปลน  รวมทัง  เงิน
ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึนศาล)และค่าใช้จ่ายอืนในการดําเนินคดีให้กับ
หน่วยงาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสือต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   (320200)    ตังจ่าย
ไว้          50,000.-  บาท 
            -  ค่าใช้จ่ายในการรับรอง    ตังจ่ายไว้          50,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน   ตรวจงาน  หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง และค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิน / รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ได้แก่   ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ของขวัญ  พิมพ์เอกสารต่าง ๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
         ตังจ่ายไว้          50,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดทําแผ่นพับ  เอกสารสรุปผลการดําเนิน
งานประจําปี  การจัดทําปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  การจัด
ทําป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจําหมู่บ้าน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตังจ่ายไว้        300,000
.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

-  ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ จํานวน 25,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ     ตังจ่ายไว้          25,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์  รถจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง    ตังจ่ายไว้        150,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน   สมาชิกสภา
ท้องถิน  กรณีเลือกตังทัวไปหรือกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)        ตังจ่ายไว้       150,000
.-  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 735,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน   (330100)      ตังจ่ายไว้        150,000.-  บาท  
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น เก้าอี
พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (330200)     ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  โคม
ไฟฟ้า  บัลลาสต์  สายไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     ตังจ่ายไว้          50,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  แก้วนํา  จานรอง  ฝา
ปิดแก้วนํา  ผ้าคลุมเก้าอี  ผ้าคลุมโต๊ะ แปรงขัดห้องนํา  ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่  นํายาล้างห้องนํา  นํายาถูพืน  นํายาดันฝุ่น ถุงใส่ขยะ  พรมเช็ด
เท้า  ฯลฯ   เพือใช้ในสํานักงาน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   (330700)     ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เกียวกับยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอร์รี    ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   (330800)       ตังจ่ายไว้        200,000
.-  บาท 
        -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน   นํามันหล่อเลือน  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  (สําหรับยานพาหนะและเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงาน) หรือ
สนับสนุนหน่วยงานอืนทีดําเนินการในพืนที

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร  (331000)                           ตังจ่ายไว้          50,000
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์   พันธุ์พืช  ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย  (331200)     ตังจ่ายไว้          50,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  ชุดกีฬา  ชุด อปพร.  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  FLASH DRIVE  
แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมทีเกียวกับการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ  

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
วัสดุอืนๆ   (331700)      ตังจ่ายไว้            5,000.-  บาท
    -  ค่าวารสาร  สิงพิมพ์       ตังจ่ายไว้            5,000.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวารสาร  สิงพิมพ์  เช่น  หนังสือพิมพ์รายวันและ
วารสารอืนๆ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า   (340100)         ตังจ่ายไว้      300,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ในส่วนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทังเดือน
กันยายน 2560
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท
ค่านําประปา   (340200)        ตังจ่ายไว้         70,000.-  บาท  
    -  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล   รวมทังเดือนกันยายน 2560  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าโทรศัพท์   (340300)        ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการระบบเชือมต่อ  Internet  
สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์   (340400)     ตังจ่ายไว้         10,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าบริการโทรคมนาคม ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 189,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 189,400 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 49,400 บาท
-  เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ตังจ่าย
ไว้  49,400.-  บาท
เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  จํานวน  1  ชุด  พร้อมติดตัง รายละเอียดดังนี  
    -  เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ตังจ่ายไว้          39,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  XGA  ขนาด
ไม่ตํากว่า  3500 ANSI  Lumens  จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์
และวิดีโอ
2) ใช้  LCD  Panel  หรือระบบ  DLP
3) ระดับ  XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที  True
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
   -  จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   ตังจ่ายไว้          10,400.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน  1  จอ     
    -  ขนาดเส้นทแยงมุม  ขนาด  120  นิว  หรือ  72 x 96
  หรือ  84 x 84  นิว  หรือ  89 x 92  หรือ  6 x 8  ฟุต  หรือ  7 x 7
  ฟุต 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
-  เครืองคอมพิวเตอร์     ตังจ่ายไว้          16,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง 
   -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน  ไม่น้อย
กว่า  3.3  GHz หรือดีกว่า 
   -  หน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
   -  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า                1 TB  หรือ  ชนิด Solid  State  Disk  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
   -  มี DVD-RW หรือดีกว่า
   -  ช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
   -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว

- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    ตังจ่ายไว้          21,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน  1  เครือง 
   -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก (2 core)  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
      1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ
      2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
   -  หน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
   -  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
   -  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
   -  มี DVD-RW หรือดีกว่า
   -  ช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
   -  สามารถใช้งาน  Wi-Fi  และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

- จอภาพแบบ  LCD  หรือ   LED จํานวน 3,000 บาท
-  จอภาพแบบ LCD หรือ LED     ตังจ่ายไว้           3,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED  จํานวน  1  จอ
   -  มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel
   -  มี  Refresh Rate  ไม่น้อยกว่า  60  Hz
   -  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  09:24:04 หน้า : 7/24



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถบรรทุก
นํา ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,738,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,351,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,351,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 975,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน   (220100)                ตังจ่ายไว้        975,600
.-  บาท     
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  (ผู้อํานวยการกองคลัง , นัก
วิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และนักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ)  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  (220300)     ตังจ่ายไว้          42,000.-  บาท
      -   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล  ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600)     ตังจ่ายไว้        321,600
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)              ตังจ่าย
ไว้          12,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  12
  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน  (310100)  
ตังจ่ายไว้          80,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน   (310400)      ตังจ่ายไว้          42,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)               ตังจ่าย
ไว้          30,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาจดทะเบียนและเชือมโยงฐานข้อมูล
เว็ปไซด์  ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสือต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมการจัดเก็บภาษี  
ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมการจัดเก็บภาษีให้
กับ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ให้มีความรู้  ความเข้า
ใจเกียวกับวิธีการจัดเก็บภาษี  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  เช่น  ป้าย
โครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์การชําระภาษีบํารุงท้องที  ภาษีโรง
เรือนและทีดิน  และภาษีป้าย

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์การชําระภาษีบํารุงท้องที  ภาษี
โรงเรือนและทีดิน  และภาษีป้าย        ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์การชําระภาษีบํารุง
ท้องที  ภาษีโรงเรือนและทีดิน  และภาษีป้าย  ให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที
ชําระภาษีบํารุงท้องที  ภาษีโรงเรือนและทีดิน  และภาษีป้ายในตําบลปาก
ทาง  ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกียวกับวิธีการชําระภาษีต่างๆ  เช่น  การ
จัดรถประชาสัมพันธ์เคลือนที  และการแจกแผ่นพับ  เพือรณรงค์และ
กระตุ้นให้ผู้มีหน้าทีชําระภาษีมาชําระภาษีตามกําหนดเวลา

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตังจ่ายไว้          50,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้
ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)    ตังจ่ายไว้          20,000
.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตังจ่ายไว้          60,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  กระดาษ
ปก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตังจ่ายไว้          30,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  FLASH DRIVE  
แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมทีเกียวกับการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท
-  ตู้เก็บเอกสาร      ตังจ่ายไว้          15,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน  ขนาด  กว้าง 121.8
 เซนติเมตร  ยาว 45.7 เซนติเมตร  สูง 183 เซนติเมตร
จํานวน  2  ตู้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   ตังจ่าย
ไว้          10,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถบรรทุก
นํา ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทีเกิดจากสาธารณภัย  ทังก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และหลังเกิดภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)          ตังจ่ายไว้           30,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับสนับสนุนกิจกรรมและ
การปฏิบัติหน้าทีของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
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-  โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
         ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,404,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,083,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,083,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 843,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน   (220100)                ตังจ่ายไว้       843,280
.-  บาท     
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา (ผู้
อํานวยการกองการศึกษาฯ , นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแล
เด็ก)  จํานวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)     ตังจ่ายไว้        216,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)              ตังจ่าย
ไว้          24,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 321,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน  (310100)  
ตังจ่ายไว้          35,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตังจ่ายไว้            5,000
.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตําบลตามระเบียบกําหนด 
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ค่าใช้สอย รวม 226,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)               ตังจ่าย
ไว้        200,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาจดทะเบียนและเชือมโยงฐานข้อมูล
เว็ปไซด์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทาง สือต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตังจ่ายไว้          15,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้
ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

-  ค่าพาหนะ จํานวน 1,000 บาท
-  ค่าพาหนะ    ตังจ่ายไว้          1,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะรับนักเรียนไปสถานพยาบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)          ตังจ่ายไว้          10,000
.-  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  แก้วนํา  จานรอง  ฝา
ปิดแก้วนํา  ผ้าคลุมเก้าอี  ผ้าคลุมโต๊ะ  แปรงขัดห้องนํา  ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก สบู่  นํายาล้างห้องนํา  นํายาถูพืน  นํายาดันฝุ่น  ถุงใส่ขยะ  พรมเช็ด
เท้า  ฯลฯ   เพือใช้ในสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตังจ่ายไว้          15,000
.-  บาท              
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,728,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 633,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 333,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตังจ่ายไว้        100,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับนัก
เรียน  เด็ก  เยาวชน  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาเครือง
ขยายเสียง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  วัสดุทางการศึกษา  ค่าจัดสถานที  ค่าของ
รางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 233,600 บาท
-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ตังจ่าย
ไว้        233,600.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูดูแลเด็ก  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้
กับให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ  บริหารส่วนตําบลปากทาง จํานวน  32
  คน  จํานวน  280  วัน  และจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา (ราย
หัว)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง  จํานวน  32  คนๆ ละ  1,700.-  บาท  เช่น  สือการเรียนการ
สอน  วัสดุ  อุปกรณ์และทีจําเป็นอืนๆ เกียวกับการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 300,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)   (330400 )       ตังจ่ายไว้        300,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับ
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง  จํานวน  32
  คน  จํานวน 
280 วัน  เป็นเงิน   66,100.-  บาท
-  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  70 คน จํานวน  260  วัน เป็น
เงิน  134,200.- บาท  
-  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  52  คน จํานวน  260  วัน เป็น
เงิน  99,700.- บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,094,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,094,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,094,400 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ  (610200)      ตังจ่ายไว้      1,094,400.-  บาท
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     ตังจ่ายไว้        634,400
.-  บาท  
    -  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  โดยแยกเป็น
                     1.  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  70
  คน  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 364,000.- บาท
                     2.  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  52
  คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 270,400.- บาท
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มป่ามะคาบปากทาง     ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญใช้ในการแข่งขันกีฬากลุ่มป่า
มะคาบปากทาง 
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี    ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท  
   -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ  ตามโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี            
อุดหนุนโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ตังจ่าย
ไว้         60,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยางคอย
เกลือ  ตามโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   ตังจ่ายไว้        360,000.-  บาท 
     -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
ตามโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,060,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ  ใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ  ใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้ยาก
ไร้        
ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ  ใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้
ยากไร้  ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง  

-  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ   ตังจ่าย
ไว้   20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและใส่ใจสุขภาพผู้สูง
อายุ  ให้กับผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง
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-  ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย     ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตตําบลปากทางเพือนํา
ไปกําจัด 

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  ตังจ่าย
ไว้         50,000.-  บาท                         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์  ควบคุม  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจัดซือนํายา
เคมี  นํามันเชือเพลิงต่างๆ   ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมี   ป้ายประชา
สัมพันธ์   โปสเตอร์   แผ่นพับ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น             
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก        ตังจ่าย
ไว้     10,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัด
นก  เช่น  ค่าจัดซืออุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ  

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออืนๆ จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออืนๆ        ตังจ่าย
ไว้    20,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ
อืนๆ  เช่น  ค่าจัดซืออุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า   ตังจ่าย
ไว้          50,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าจัดซือ
วัคซีน  วัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างฉีดวัคซีน   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์  ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจัดฝึกอบรม การทําป้ายประชา
สัมพันธ์  โปสเตอร์ แผ่นพับ วัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

งบลงทุน รวม 850,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 850,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-  เครืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV)  ชนิดติดตังบนรถยนต์ จํานวน 850,000 บาท
-  เครืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV)  ชนิดติดตังบนรถยนต์   
ตังจ่ายไว้        850,000.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตัง
บนรถยนต์  จํานวน 1 เครือง                           โดยมีรายละเอียดดังนี
   -  เป็นเครืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด ULV  (Ultra  Low  Volume)               ชนิดติดตังบนรถยนต์
   -  เครืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ  มีกําลังเครืองยนต์ไม่ตํา
กว่า 18 แรงม้า หรือ 13 กิโลวัตต์ ทีการทํางานของเครืองยนต์สภาพปกติ
-  อัตราการสินเปลืองนํามันเชือเพลิงไม่เกิน  5  ลิตรต่อชัวโมง  สามารถ
ใช้ได้ทังนํามัน
เบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล์
-  การสตาร์ทเครืองยนต์ใช้ระบบไฟฟ้า  โดยมีแบตเตอรีเป็นแหล่ง
กําเนิด  ซึงแบตเตอรี
ต้องมีขนาดไม่ตํากว่า 12 โวลต์ 36 แอมแปร์  และจุดระเบิดด้วย
ระบบ  Electronic Magnetron
-  เครืองอัดอากาศ สามารถให้ปริมาตรลมไม่ตํากว่า  6  ลูกบาศก์เมตรต่อ
นาที  โดยมี
แรงดันอากาศไม่ตํากว่า 0.25 บาร์
-  การฉีดพ่น  สามารถควบคุมได้ตามความต้องการและสามารถปรับ
อัตราการฉีดพ่นได้
ตังแต่ 6 - 60 ลิตรต่อชัวโมง
   -  การปรับอัตราการฉีดพ่น  สามารถปรับอัตราการไหลของสารเคมีโดย
วิธีควบคุม             ด้วยมือ
   -  การควบคุมการทํางานของเครืองยนต์และการฉีดพ่น สามารถควบคุม
โดยตรงทีเครืองยนต์ และควบคุมโดยกล่องรีโมทโดยผ่านสารเคเบิลซึงสาย
เคเบิลต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
   -  หัวฉีดพ่นสารเคมี  มีไม่น้อยกว่า 4 หัว  และหัวฉีดพ่นสามารถปรับ
ทิศทางการพ่นได้อย่างอิสระและสะดวก  และทุกอัตราการไหลของสาร
เคมีต้องมีขนาดละอองทีพ่นออกมามี
ค่า VMD (Volume Median Diameter) 50%  ขนาดไม่เกิน 15
 ไมครอน  และ 90% มีขนาดไม่เกิน 20 ไมครอน
   -  หัวพ่นสามารถปรับมุมการพ่นได้ 90 องศา ในแนวตัง  และ 360
 องศา ในแนวนอน
   -  มีสายต่อท่อพ่น  ยาวประมาณ 10 เมตร  และเมือต่อแล้วสามารถฉีด
พ่นได้ทุกหัวฉีด
   -  ถังบรรจุสารเคมีผลิตด้วยสแตนเลส  หรือวัสดุทีทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมี  ไม่เป็นสนิม  มีขนาดบรรจุสารเคมีไม่ตํากว่า 50 ลิตร
   -  ถังบรรจุนํามันเชือเพลิงทําด้วยวัสดุคงทนถาวรไม่เป็นสนิม  และ
สามารถแยกออกจากเครืองยนต์ได้  มีขนาดบรรจุนํามันเชือเพลิงไม่ตํา
กว่า  20  ลิตร
   -  มีผลทดสอบจากหน่วยงานราชการ  กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
   -  ได้รับเครืองหมายคุณภาพการผลิต ISO 9001 :  2008
   -  มีหนังสือแต่งตังรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้
ผลิต  หรือบริษัทฯ นําเข้าเครืองโดยตรง
   -  รับประกันคุณภาพเครืองพ่นทังชุด 1 ปี (ถ้าหากเกิดการผิดพลาดจาก
การผลิต)
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   -  มีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัท
ผู้นําเข้าในประเทศ
   -  มีอุปกรณ์ประจําเครือง  ดังนี
    -  คู่มือการใช้และการบํารุงรักษาพร้อมรายละเอียดรายการอะไหล่ 1
 เล่ม
    -  ชุดเครืองมือบํารุงรักษาเครือง 1 ชุด
    -  กรวยกรองสารเคมี และนํามันเชือเพลิงชนิดมีตะแกรงอย่างละ 1 ชิน
   -  เป็นเครืองทีอยู่ในสายการผลิตของบริษัท  มิใช่เป็นการดัดแปลงให้
เข้าตามข้อกําหนด
   -  มีหนังสือแต่งตังรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้
ผลิต  หรือบริษัทฯ นําเข้าเครืองพ่นโดยตรง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ตังจ่าย
ไว้         30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยาก
จน   เช่น  จ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,624,040 บาท
งบบุคลากร รวม 964,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 964,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 363,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน   (220100)              ตังจ่ายไว้        363,300
.-  บาท     
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ผู้อํานวยการกอง
ช่าง)  จํานวน  12  เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  (220300)     ตังจ่ายไว้          42,000.-  บาท
      -   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล  ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600)     ตังจ่ายไว้        508,200
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,640 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)              ตังจ่าย
ไว้          50,640.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  12
  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน  (310100)  
ตังจ่ายไว้          60,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน   (310400)      ตังจ่ายไว้          42,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านได้    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตังจ่ายไว้          10,000
.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)               ตังจ่าย
ไว้        120,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ค่า
จ้างตัดหญ้าริมทาง  ค่าจ้างกําจัดวัชพืช   ค่าออกแบบแปลน  ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบแนวเขตทีดิน  และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี/แผนทีแม่บท จํานวน 300,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี/แผนทีแม่บท  ตังจ่าย
ไว้        300,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษี/แผนทีแม่บท  ในการจัดจ้างผู้สํารวจ  ผู้
ช่วยผู้สํารวจ  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีใช้ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  หรือผู้
ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อม   (320400)     ตังจ่ายไว้         20,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตังจ่ายไว้          30,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)     ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์   พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตังจ่ายไว้          30,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,900 บาท
-  เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
ตังจ่ายไว้            7,900.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  จํานวน  1  เครือง
   -  ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi
   -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
   -  ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อย
กว่า  30  หน้า            ต่อนาที (ppm)  หรือ  10.2  ภาพต่อนาที (ipm)
   -  ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อย
กว่า  17  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  8.1  ภาพต่อนาที (ipm)
   -  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 20.  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   -  สามารถใช้ได้กับ  A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้          ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,817,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,817,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,817,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองยาว  หมู่ที 4  บ้าน
ราชช้างขวัญ

จํานวน 51,000 บาท

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองยาว  หมู่ที 4
  บ้านราชช้างขวัญ         ตังจ่ายไว้          51,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  3  เมตร ยาว  37
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตเฉลียไม่น้อยกว่า  111
  ตารางเมตร  

-  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที 1  บ้านราชช้างขวัญ จํานวน 1,980,000 บาท
-  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที 1  บ้านราชช้างขวัญ    
ตังจ่ายไว้    1,980,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  25
  เมตร  ยาว 25  เมตร  หรือมีพืนทีอาคารไม่น้อยกว่า  625  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว  จํานวน 1 ป้าย  และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากทาง  

-  โครงการติดตังประตูเปิด – ปิดนํา  หมู่ที 1  บ้านราชช้างขวัญ จํานวน 107,000 บาท
-  โครงการติดตังประตูเปิด – ปิดนํา  หมู่ที 1  บ้านราชช้างขวัญ
           ตังจ่ายไว้       107,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประตูเปิด – ปิดนํา  ขนาดกว้าง  1  เมตร  ยาว 1
  เมตร  พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  2  ช่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถาวร จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง

-  โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายริมนํา – ประปาภูมิภาค   หมู่ที  2  บ้าน
ราชช้างขวัญ

จํานวน 239,000 บาท

-  โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายริมนํา – ประปาภูมิภาค   หมู่ที  2
  บ้านราชช้างขวัญ    
ตังจ่ายไว้        239,000.-  บาท               
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ทางข้างละ  2  เมตร  ยาว  800  เมตร  หรือมี
ปริมาณดินถมเฉลียไม่น้อยกว่า  1,920  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการชัวคราว จํานวน  1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง  

-  โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง   หมู่ที  4    บ้านราชช้างขวัญ

จํานวน 340,900 บาท

-  โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง   หมู่ที  4    บ้านราชช้างขวัญ       ตังจ่ายไว้        340,900.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากทาง  เช่น  จัดสวน  ปลูกหญ้า  และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว จํานวน  1  ป้าย  และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากทาง
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จํานวน 100,000 บาท
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน    ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
เพือปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุดเสียหาย ฯลฯ   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ตังจ่ายไว้         30,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด  เช่น  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  การจัดฝึก
อบรม  การจัดซืออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด  การจัดแข่งขันกีฬา  ค่าใช้
จ่ายสําหรับส่งเสริมการบําบัด  ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  โครงการการ
ศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E. ประเทศ
ไทย)  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

-  โครงการแข่งขันเรือ  2  ฝีพาย ต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
-  โครงการแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ต้านยาเสพติด  ตังจ่าย
ไว้          50,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย  ต้านยาเสพติด  

-  โครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปากทาง จํานวน 100,000 บาท
-  โครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปากทาง      
      ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตําบลปากทาง  เช่น  ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย  สารเคมีในการกําจัดศัตรู
พืช  วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  

-  โครงการพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการพัฒนาสตรี     ตังจ่ายไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  

-  โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการส่งเสริมอาชีพ     ตังจ่ายไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
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-  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ยากไร้         ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 

- โครงการจัดประชุมประชาคมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
- โครงการจัดประชุมประชาคมต่างๆ   ตังจ่ายไว้            5,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล  การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  ค่าอาหาร  เครืองดืม  วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัด
สถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 970,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณีต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณีต่างๆ 
ตังจ่ายไว้        150,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ทีใช้
ในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา และประเพณีต่างๆ  วันสําคัญของ
ทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วัน
วิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา

-  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
-  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เช่น  ค่าจัด
เตรียมสถานที  ของขวัญของรางวัล   วัสดุอุปกรณ์   ค่าเครืองเสียง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

-  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  สรงนําพระ  รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  สรงนําพระ  รดนําดําหัวผู้สูงอายุ    
         ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  สรงนําพระ  รด
นําดําหัวผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ของชําร่วยให้ผู้สูง
อายุ  วัสดุอุปกรณ์  เตรียมสถานที   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

-  โครงการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร  วัดท่าหลวง 
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร

จํานวน 360,000 บาท

-  โครงการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร  วัดท่า
หลวง   
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร     ตังจ่ายไว้        360,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวง
พ่อเพชร  วัดท่าหลวง  พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร  
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-  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
        ตังจ่ายไว้        20,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  ให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากทาง

งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 310,000 บาท
อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร   ตังจ่าย
ไว้          10,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร  ให้กับทีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร  
อุดหนุนการจัดงาน “สงกรานต์ สรงนําพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร”  ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน  “สงกรานต์  สรงนําพ่อปู่  บูชา
หลักเมืองพิจิตร”  ให้กับ ทีทําการปกครองอําเภอเมืองพิจิตร  
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ตังจ่าย
ไว้          80,000.-  บาท               
  -  เพือจ่ายให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลปากทาง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อม  จัดส่งเรือเข้าแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเรือยาวตาม
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี  และเป็นค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ในตําบลปากทาง  
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดยางคอยเกลือ  ตําบล
ปากทาง
        ตังจ่ายไว้        200,000.-  บาท               
  -  เพือจ่ายให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลปากทาง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดยางคอยเกลือ  ตําบลปากทาง

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตังจ่าย
ไว้     20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้  ค่าพันธุ์ไม้   ปุ๋ย  สารเคมี  ค่าจ้าง
ปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้  ค่าจ้างกําจัดวัชพืช  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,949,250 บาท
งบกลาง รวม 8,949,250 บาท
งบกลาง รวม 8,949,250 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 172,585 บาท
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม   (110300 )    ตังจ่ายไว้        172,585
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,649,200 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ   (110900)            ตังจ่ายไว้      6,649,200.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จํานวน  849  คน  จํานวน  12
  เดือน 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,632,000 บาท
เบียยังชีพผู้พิการ   (110900)            ตังจ่ายไว้      1,632,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการ จํานวน  170  คนๆ ละ 800
.- บาท  จํานวน  12  เดือน   

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   (110900)           ตังจ่ายไว้        120,000
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผล
กระทบ จํานวน  20 คนๆ ละ 500.- บาท  จํานวน  12  เดือน   

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
สํารองจ่าย   (111000)      ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยใน
การบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามความเหมาะสม   ซึงอํานาจ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอํานาจของผู้บริหาร

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
.  เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที  ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตามยอดจํานวนประชากร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 175,465 บาท
เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) (120100)   
ตังจ่ายไว้        175,465.-  บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
โดยตังจ่ายร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  09:24:05 หน้า : 24/24


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง-converted
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

