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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง
อําเภอ เมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,080,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,460,899 บาท
งบบุคลากร รวม 7,346,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.  เงินเดือนนายก/รองนายก  (210100)        ตังจ่ายไว้        514,080
.-  บาท  
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.  จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน  244,800.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้    
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  269,280.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,948,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)                       ตังจ่าย
ไว้      2,100,000.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  6  อัตรา  

  - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) จํานวน  1
  อัตรา
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) จํานวน  1
  อัตรา
- หัวหน้าสํานักปลัด   จํานวน  1  อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
- นิติกร     จํานวน  1  อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 330,000 บาท
2.  เงินประจําตําแหน่ง  (220300)     ตังจ่ายไว้        330,000
.-  บาท                 
      -   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   เงินเพิมพิเศษ (พ.ต.ก.)  และค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตําบล   ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน   เงินประจําตําแหน่ง  และเงินเพิมพิเศษ (พ.ต.ก
.) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,240 บาท
3.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)     ตังจ่ายไว้        267,240.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,076,400 บาท
4.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)     ตังจ่ายไว้      2,076,400
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน  16  อัตรา
  - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน  1  อัตรา
  - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ           จํานวน  1  อัตรา
  - พนักงานขับรถยนต์            จํานวน  1  อัตรา
  - คนงานทัวไป              จํานวน  11  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 174,420 บาท
5.  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)              ตังจ่าย
ไว้        174,420.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 3,412,419 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน   (310100)           ตังจ่ายไว้        400,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล    เช่น  เงินตอบแทนคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างงานก่อสร้าง  ค่าตอบ
แทนการสํารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ.  เงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าใช้สอย รวม 1,667,419 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ อบต
.ปากทาง

จํานวน 18,000 บาท

-  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการ
ของ อบต.ปากทาง
         ตังจ่ายไว้    18,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ อบต.ปากทาง  โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก
เป็นหน่วยงานสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าทีของรัฐ  หน่วยงานของ
รัฐ  หน่วยงานเอกชนทีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากทาง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 579,419 บาท
-  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ   ตังจ่ายไว้        579,419
.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาจดทะเบียนและเชือมโยงฐานข้อมูล
เว็ปไซด์  ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าจ้างติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ค่าจ้างตัดหญ้าริม
ทาง  ค่าจ้างกําจัดวัชพืช  ค่าจ้างพนักงาน  ค่าออกแบบแปลน  รวมทัง  เงิน
ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึนศาล) และค่าใช้จ่ายอืนในการดําเนินคดีให้กับ
หน่วยงาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสือต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
2.  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 ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

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

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตังจ่ายไว้        500,000
.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือบุคคล  คณะบุคคลทีได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

-  ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ จํานวน 25,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ     ตังจ่ายไว้          25,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์  รถจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง    ตังจ่ายไว้        300,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่  และกรณีอืนๆ)  และการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทาง การเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกสภา วุฒิสภา  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 145,000 บาท
4.  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)        ตังจ่าย
ไว้       145,000.-  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ            
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 805,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)      ตังจ่ายไว้        150,000.-  บาท  
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น เก้าอี
พลาสติก กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (330200)     ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  โคม
ไฟฟ้า  บัลลาสต์  สายไฟฟ้า ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
3.  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  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
4.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   (330700)     ตังจ่ายไว้          50,000
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เกียวกับยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอร์รี    ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
5.  วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   (330800)       ตังจ่ายไว้        250,000
.-  บาท 
        -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน   นํามันหล่อลืน  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  (สําหรับยานพาหนะและเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงาน) หรือ
สนับสนุนหน่วยงานอืนทีดําเนินการในพืนที  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
6.  วัสดุการเกษตร  (331000)                           ตังจ่าย
ไว้          50,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์   พันธุ์พืช  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

1.  ค่าไฟฟ้า   (340100)         ตังจ่ายไว้      300,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ในส่วนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทังเดือน
กันยายน 2561  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
2.  ค่านําประปา   (340200)        ตังจ่ายไว้         50,000.-  บาท  
    -  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล   รวมทังเดือนกันยายน 2561  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
4.  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ ฯลฯ   (340400)     ตังจ่าย
ไว้         10,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าบริการโทรคมนาคม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 690,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 690,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-  เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 99,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน       ตังจ่ายไว้          99,000.-  บาท
  -  เครืองถ่ายเอกสาร     ตังจ่ายไว้          99,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  1  ตัว  โดยมีรายละเอียด
ดังนี 
   -  เป็นเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังส์ชัน  ทํา
หน้าที Copier , Printer , Scanner , Fax (option)
   -  ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดํา 30 แผ่น (A4) , ถ่ายเอกสารได้
ตังแต่ A5R – A3
   -  ความเร็วหน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core)/1.0 GHz 
   -  ใช้เวลาในการอุ่นเครืองไม่เกิน 18 วินาที , ความเร็วแผ่นแรก 3.6
 วินาที
   -  หน่วยความจํามาตรฐาน (Memory) ใน
เครือง 2GB Ram + SSD 32GB (320 GB HDD Option)
   -  ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3
) ความหนากระดาษ 60-163 แกรม)  สูงสุด  4  ถาด (Option)  พร้อม
ช่องป้อนมือต่างหากอีก  100  แผ่น  (ปรับอิสระ A6R-A3) ความหนา
กระดาษ 45-256 แกรม
   -  Collate Offset (Electronic Sort)  การจัดเรียงเอกสารเป็นชุด
ได้ 999 ชุด โดยอัตโนมัติ
   -  ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที A4 (B/W)  ความเร็วพิมพ์
แผ่นแรก 4.2 วินาที
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-  โครงการจัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 41,300 บาท

3.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      ตังจ่ายไว้          41,300.-  บาท
  -  โครงการจัดซือเครืองขยายเสียง   ตังจ่ายไว้          41,300.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมติดตัง  จํานวน  1  ชุด  โดยมี
   -  เครืองขยายเสียงขนาด 120 วัตต์
   -  ลําโพง 2 ทาง แบบติดผนัง  ขนาด 60 วัตต์
   -  ไมโครโฟนไร้สายคู่
   -  ตู้แร็คจัดเก็บอุปกรณ์พร้อมปลักราง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-  เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 39,800 บาท

2.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      ตังจ่ายไว้          39,800.-  บาท
  -  เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ตัง
จ่ายไว้  39,800.-  บาท
เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  จํานวน  1  ชุด  พร้อมติดตัง รายละเอียดดังนี  
    -  เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ตังจ่ายไว้          30,300.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  XGA  ความ
สว่างไม่น้อยกว่า  3500  ANSI  Lumens  จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี
                           1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
                           2) ใช้  LCD  Panel  หรือระบบ  DLP
                           3) ระดับ  SVGA และ XGA  เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที  True
                           4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
   -  จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   ตังจ่ายไว้            9,500.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1 จอ ขนาด
เส้นทแยงมุม 100 นิว หรือ  60 x 80 นิว หรือ 60 x 84
 นิว หรือ 64 x 84 นิว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

ครุภัณฑ์อืน
-  เครืองอัดถ่านแท่ง จํานวน 210,000 บาท

4. ครุภัณฑ์อืนๆ
  -  เครืองอัดถ่านแท่ง     ตังจ่ายไว้        210,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองอัดถ่านแท่ง  จํานวน  1  ตัว  ประกอบด้วย
   -  เครืองผสมแนวนอน
   -  เครืองอัดถ่านแท่งไร้ควันพร้อมถังพักและชุดส่งงานและชุดตัด
อัตโนมัติ                              ระบบนิวเมตริก (พร้อมปันลม)
   -  เครืองตีป่นระบบแรงเหวียงหนีจุดศูนย์กลาง
   -  ท่อลําเลียง  ยาว 2.5 เมตร  มอเตอร์ 3 แรงม้า
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800) จํานวน 300,000 บาท

5. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   ตังจ่าย
ไว้        300,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองปรับอากาศ  รถ
จักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 12,000 บาท

อุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      ตังจ่ายไว้          12,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองคะเชนทร์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 1,822,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,345,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,345,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 995,400 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน   (220100)                ตังจ่ายไว้        995,400
.-  บาท     
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  
  - ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการพัสดุ            จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,000 บาท
3.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600)     ตังจ่ายไว้        296,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน  2  อัตรา
  - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
  - คนงานทัวไป     จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
4.  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)              ตังจ่าย
ไว้          12,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  08:53:18 หน้า : 9/32



งบดําเนินงาน รวม 377,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95,000 บาท

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน  (310100)  ตังจ่ายไว้          95,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
3.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท  
   -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1.  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)               ตังจ่าย
ไว้          30,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาจดทะเบียนและเชือมโยงฐานข้อมูล
เว็ปไซด์  ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสือต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที  
ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท้องทีให้กับข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ให้มีความ
รู้  ความเข้าใจเกียวกับวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง  เช่น  ป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตังจ่ายไว้          50,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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- 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  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
3.  รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   (320400)  ตังจ่าย
ไว้          20,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตังจ่ายไว้          60,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  กระดาษ
ปก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800) จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์   (541000)       ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท  
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทีเกิดจากสาธารณภัย  ทังก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และหลังเกิดภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตังจ่ายไว้     30,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับสนับสนุนกิจกรรมและ
การปฏิบัติหน้าทีของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จํานวน 10,000 บาท
-  โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ตัง
จ่ายไว้  10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,568,000 บาท
งบบุคลากร รวม 997,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 997,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 757,000 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน   (220100)                ตังจ่ายไว้        757,000
.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน               3  อัตรา  
  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)  จํานวน  1  อัตรา
  - นักวิชาการศึกษา                     จํานวน  1  อัตรา
  - ครูผู้ช่วย                              จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  536,830.-  บาท  เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์  220,170.-  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
2.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)     ตังจ่ายไว้        216,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  2  อัตรา
  - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  108,000.-  บาท  เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์  108,000.-  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
3.  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)              ตังจ่าย
ไว้          24,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  12,000.-  บาท  เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์  12,000.-  บาท

งบดําเนินงาน รวม 351,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน  (310100) ตังจ่ายไว้          50,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
2.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)    ตังจ่ายไว้            5,000
.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 241,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1.  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)               ตังจ่าย
ไว้        200,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาจดทะเบียนและเชือมโยงฐานข้อมูล
เว็ปไซด์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทาง สือต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
3.  รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   (320400)       ตัง
จ่ายไว้          10,000.-  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
2.  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   ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
3.  วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตังจ่ายไว้          15,000
.-  บาท              
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-  เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 99,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน       ตังจ่ายไว้          99,000.-  บาท
  -  เครืองถ่ายเอกสาร     ตังจ่ายไว้          99,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  1  ตัว  โดยมีรายละเอียด
ดังนี 
   -  เป็นเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังส์ชัน  ทํา
หน้าที Copier , Printer , Scanner , Fax (option)
   -  ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดํา 30 แผ่น (A4) , ถ่ายเอกสารได้
ตังแต่ A5R – A3
   -  ความเร็วหน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core)/1.0 GHz 
   -  ใช้เวลาในการอุ่นเครืองไม่เกิน 18 วินาที , ความเร็วแผ่นแรก 3.6
 วินาที
   -  หน่วยความจํามาตรฐาน (Memory) ใน
เครือง 2GB Ram + SSD 32GB (320 GB HDD Option)
   -  ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3
) ความหนากระดาษ 60-163 แกรม)  สูงสุด  4  ถาด (Option)  พร้อม
ช่องป้อนมือต่างหากอีก  100  แผ่น  (ปรับอิสระ A6R-A3) ความหนา
กระดาษ 45-256 แกรม
   -  Collate Offset (Electronic Sort)  การจัดเรียงเอกสารเป็นชุด
ได้ 999 ชุด โดยอัตโนมัติ
   -  ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที A4 (B/W)  ความเร็วพิมพ์
แผ่นแรก 4.2 วินาที
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  -  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    ตังจ่ายไว้          21,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน  1  เครือง 
   -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก (2 core)  จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือ
ดีกว่า  ดังนี
      1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 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  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
   -  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
จํานวน 1 หน่วย  
   -  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
   -  มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน  (Internal)  หรือภาย
นอก  (External) จํานวน 1 หน่วย
   -  ช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   -  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
   -  มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
   -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (IEE 802.11b , g , n , ac) 
และ Bluetooth 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800) จํานวน 100,000 บาท

3. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,694,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 682,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 353,600 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  ตังจ่ายจากเงินรายได้

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 59,500 บาท

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 
ตังจ่ายไว้         59,500.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราย
หัว  เช่น  สือการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ์และทีจําเป็นอืนๆ  เกียวกับ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  1,700
.-  บาท  จํานวน  35  คน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,
ค่าเครืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 22,600 บาท

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)    ตังจ่ายไว้          22,600.-  บาท
        -  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200.-  บาท/ปี จํานวน  20
 คน                           เป็นเงิน   4,000.-  บาท
        -  ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  100.- บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  20  คน        เป็นเงิน   4,000.-  บาท
        -  ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300.- บาท/ปี  จํานวน  20
  คน                เป็นเงิน   6,000.-  บาท
        -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  215.- บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  20  คน   เป็นเงิน   8,600.-  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 171,500 บาท
-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
ตังจ่ายไว้              171,500.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง  จํานวน  35  คนๆ ละ 20
.- บาท  จํานวน  245  วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 283,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 283,200 บาท

1.  วัสดุอาหารเสริม (นม)   (330400 )       ตังจ่ายไว้        283,200
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับ
                        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง  จํานวน  35  คน  จํานวน 280 วัน  เป็นเงิน   72,300.-  บาท
                        -  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  65
  คน จํานวน  260  วัน เป็นเงิน  124,600.- บาท  
                        -  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  45
  คน จํานวน  260  วัน เป็นเงิน  86,300.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

1.  ค่าไฟฟ้า   (340100)         ตังจ่ายไว้        36,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากทาง   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
2.  ค่านําประปา   (340200)        ตังจ่ายไว้         10,000.-  บาท  
    -  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากทาง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,012,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,012,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 360,000 บาท
อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   ตังจ่ายไว้        360,000.-  บาท 
     -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
ตามโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   ตังจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มป่ามะคาบปากทาง จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มป่ามะคาบปากทาง     ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดยางคอยเกลือใช้ในการแข่งขันกีฬากลุ่มป่า
มะคาบปากทาง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

อุดหนุนโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ตังจ่าย
ไว้         60,000.-  บาท 
    -  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญและโรงเรียนวัดยางคอย
เกลือ  ตามโครงการทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 572,000 บาท
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     ตังจ่ายไว้        572,000
.-  บาท  
  -  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  โดยแยกเป็น
    1.  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ จํานวน  65  คน  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน  338,000.-บาท
    2.  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ จํานวน  45  คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน  234,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 180,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข    ตังจ่ายไว้        180,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

-  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ  ใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ  ใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้ยาก
ไร้   ตังจ่ายไว้          20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ  ใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้
ยากไร้  ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
ทาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้
สูงอายุ ตังจ่ายไว้            20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและใส่ใจสุขภาพผู้สูง
อายุ  ให้กับผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

-  ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย     ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตตําบลปากทางเพือนํา
ไปกําจัด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  ตังจ่าย
ไว้         40,000.-  บาท                         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์  ควบคุม  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจัดซือนํายา
เคมี  นํามันเชือเพลิงต่างๆ   ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมี   ป้ายประชา
สัมพันธ์   โปสเตอร์   แผ่นพับ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก        ตังจ่าย
ไว้     10,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัด
นก  เช่น  ค่าจัดซืออุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออืนๆ จํานวน 15,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออืนๆ        ตังจ่าย
ไว้    15,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ
อืนๆ  เช่น  ค่าจัดซืออุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า   ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าจัดซือวัคซีน  วัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างฉีดวัคซีน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

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

-  โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการใช้ถุงผ้า จํานวน 15,000 บาท
-  โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ตังจ่าย
ไว้          15,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและ
ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป

-  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะทีต้นทาง จํานวน 10,000 บาท
-  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะทีต้นทาง   ตังจ่าย
ไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะทีต้นทาง  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
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-  โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท
-  โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร  ตังจ่ายไว้          10,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอัน
ควร เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
รณรงค์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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 / นักศึกษาทํางานช่วงปิด            ภาคเรียน  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,014,660 บาท
งบบุคลากร รวม 990,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 990,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 384,300 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน   (220100)              ตังจ่ายไว้        384,300
.-  บาท     
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  
  - ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 497,520 บาท
3.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600)     ตังจ่ายไว้        497,520
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา
  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน  1  อัตรา
  - ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ   จํานวน  1  อัตรา
  - คนงานทัวไป    จํานวน  2  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,840 บาท
4.  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)              ตังจ่าย
ไว้          66,840.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 887,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95,000 บาท

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้อง
ถิน  (310100)  
ตังจ่ายไว้          65,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

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

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

1.  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)               ตังจ่าย
ไว้        120,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ค่า
จ้างตัดหญ้าริมทาง  ค่าจ้างกําจัดวัชพืช   ค่าออกแบบแปลน  ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบแนวเขตทีดิน  และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี/แผนทีแม่บท จํานวน 500,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี/แผนทีแม่บท  ตังจ่าย
ไว้        500,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษี/แผนทีแม่บท  ในการจัดจ้างผู้สํารวจ  ผู้
ช่วยผู้สํารวจ  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีใช้ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  438,700.-  บาท  เงินอุดหนุนทัวไป  61,300.-  บาท
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-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตังจ่ายไว้          30,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนา  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
3.  รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   (320400)  ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

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

1.  วัสดุสํานักงาน   (330100)         ตังจ่ายไว้          30,000.-  บาท 
   -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
3.  วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตังจ่ายไว้          30,000.-  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 137,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,000 บาท
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  3.5  GHz หรือดีกว่า 
   -  หน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
   -  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า                1 TB  หรือ  ชนิด Solid  State  Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
   -  มี DVD-RW หรือดีกว่า
   -  ช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
   -  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
   -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า  มี Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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-  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    ตังจ่ายไว้          21,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน  1  เครือง 
   -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก (2 core)  จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือ
ดีกว่า  ดังนี
      1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 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  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
   -  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
จํานวน 1 หน่วย  
   -  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
   -  มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน  (Internal)  หรือภาย
นอก  (External) จํานวน 1 หน่วย
   -  ช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   -  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
   -  มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
   -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (IEE 802.11b , g , n , ac) 
และ Bluetooth ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800) จํานวน 100,000 บาท

2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถบรรทุก
นํา ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,558,156 บาท
งบลงทุน รวม 2,442,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,442,800 บาท
อาคารต่าง ๆ
-  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปากทาง 
 หมู่ที 4                 บ้านราชช้างขวัญ

จํานวน 1,954,000 บาท

1.  อาคารต่างๆ        ตังจ่ายไว้      1,954,000.-  บาท
   -  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล
ปากทาง  หมู่ที 4  บ้านราชช้างขวัญ         ตังจ่ายไว้      1,954,000
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล
ปากทาง  ขนาดกว้าง  12.00  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  สูง  6.00
  เมตร  หรือมีพืนทีอาคารไม่น้อยกว่า  384  ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จํานวน 300,000 บาท
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน    ตังจ่าย
ไว้        300,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ถนน
ลูกรัง  และถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  ทีชํารุดเสียหาย ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  

-  โครงการปรับปรุงถนนดิน  สายบ้านนายสุชาติ  เฮียสารท  ถึงคลองท่า
หลวง  หมู่ที 7  บ้านคลองท่าหลวง

จํานวน 88,800 บาท

-  โครงการปรับปรุงถนนดิน  สายบ้านนายสุชาติ  เฮียสารท  ถึงคลองท่า
หลวง  หมู่ที 7  บ้านคลองท่าหลวง       ตังจ่ายไว้          88,800.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  175.00
  เมตร  พร้อมลงผิวจราจรหินคลุก  จํานวนไม่น้อยกว่า  52  ลูกบาศก์
เมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและควบคุมงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายไว้   100,000.-  บาท
    -ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและควบคุมงานจ้าง 100,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและควบคุมงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้       
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งบเงินอุดหนุน รวม 115,356 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,356 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร จํานวน 115,356 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร    ตังจ่ายไว้        115,356
.-  บาท
  -  ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที 7  บ้านคลองท่าหลวง    ตังจ่าย
ไว้        115,356.-  บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า  บ้านนางวงค์  แก้วบวร  ถึงบ้าน
นายโกศล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 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  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

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

-  โครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปากทาง จํานวน 200,000 บาท
-  โครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลปากทาง   
ตังจ่ายไว้       200,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตําบลปากทาง  เช่น  ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย  สารเคมีในการกําจัดศัตรู
พืช  วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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-  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี     ตังจ่ายไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

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

-  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 10,000 บาท

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่   ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

-  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์  ตังจ่ายไว้          10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปากทาง 
(กิจกรรมโตไปไม่โกง)

จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปาก
ทาง (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  ตังจ่ายไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปากทาง 
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 30,000 บาท

-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตําบลปาก
ทาง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)    
ตังจ่ายไว้         30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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-  โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมทีดี
ในการต่อต้านการทุจริต

จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที
ดีในการต่อต้านการทุจริต         ตังจ่ายไว้         20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณีต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา  และประเพณี
ต่างๆ         ตังจ่ายไว้        150,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ทีใช้
ในการจัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา และประเพณีต่างๆ  วันสําคัญของ
ทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วัน
วิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

-  โครงการแข่งขันกีฬา “ปากทางเกมส์” จํานวน 400,000 บาท
-  โครงการแข่งขันกีฬา “ปากทางเกมส์”    ตังจ่ายไว้        400,000
.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ของ
ประชาชน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  ผู้นําชุมชน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

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

-  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  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
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-  โครงการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร  วัดท่าหลวง 
  
พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร

จํานวน 20,000 บาท

-  โครงการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร  วัดท่า
หลวง   พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร     ตังจ่าย
ไว้          20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวง
พ่อเพชร  วัดท่าหลวง  พระอารามหลวงและงานกาชาดพิจิตร  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

-  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จํานวน 20,000 บาท
-  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย      
 ตังจ่ายไว้        20,000.-  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ให้กับเด็ก และเยาวชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดงาน “สงกรานต์ สรงนําพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร” จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนการจัดงาน “สงกรานต์ สรงนําพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร”  ตังจ่าย
ไว้         20,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน  “สงกรานต์  สรงนําพ่อปู่  บูชา
หลักเมืองพิจิตร”  ให้กับ ทีทําการปกครองอําเภอเมืองพิจิตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร   ตังจ่าย
ไว้          10,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร  ให้กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป 

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จํานวน 80,000 บาท
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ตังจ่าย
ไว้          80,000.-  บาท
  -  เพือจ่ายให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลปากทาง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อม  จัดส่งเรือเข้าแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเรือยาวตาม
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี  และเป็นค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ในตําบลปาก
ทาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม     ตังจ่าย
ไว้  20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้  ค่าพันธุ์ไม้   ปุ๋ย  สารเคมี  ค่าจ้าง
ปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้  ค่าจ้างกําจัดวัชพืช  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-  โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
-  โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ  ตังจ่าย
ไว้  5,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วัน
ต้นไม้แห่งชาติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,081,085 บาท
งบกลาง รวม 10,081,085 บาท
งบกลาง รวม 10,081,085 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 168,159 บาท

1. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม   (110300 )    ตังจ่าย
ไว้        168,159.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม 
เงินรายได้ 162,159.- บาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  6,000.-  บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,522,800 บาท
2.  เบียยังชีพผู้สูงอายุ   (110900)            ตังจ่ายไว้      7,522,800
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,900,800 บาท
3.  เบียยังชีพผู้พิการ   (110900)            ตังจ่ายไว้      1,900,800
.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการ  จํานวน  12  เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 108,000 บาท
4.  เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   (110900)           ตังจ่าย
ไว้        108,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  12  เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
5.  สํารองจ่าย   (111000)      ตังจ่ายไว้        100,000.-  บาท
   -  เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยใน
การบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามความเหมาะสม   ซึงอํานาจ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอํานาจของผู้บริหาร   ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 100,000 บาท

7.  เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที  ตังจ่าย
ไว้        100,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตามยอดจํานวนประชากร  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 181,326 บาท
6.  เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) (120100)   
ตังจ่ายไว้        181,326.-  บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
โดยตังจ่ายร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีงบประมาณ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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