
 

 

 

  

        
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

       
 

 

 

ส่วนที 1 
  

 

 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 

 

 

  

        

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  บัดนี ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั งหนึง ฉะนั น ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ดังต่อไปนี 
 

  1.  สถานะการคลัง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ประมาณการรายรับไว้ จ ํานวน52,000,000 บาท 

โดยในส่วนของรายได้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิงขึ น

และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก ําหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ ํานวน 52,000,000 บาท ซึงคาดว่าจะสามารถไป

จัดทําบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิงขึ นซึงการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็น

การจัดทํางบประมาณแบบสมดุล    (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

           
 

 

คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายรับ รับจริง 

ปี 2556 

ประมาณการปี 

2557 

ประมาณการปี 

2558 

รายได้ 

หมวดภาษีอากร 

ภาษีบํารุงท้องที 100,181.96 100,000 100,000 

     ภาษีโรงเรียนและทีดิน 307,166.82 250,000 250,000 

     ภาษีป้าย 39,797 40,000 40,000 

     อากรฆ่าสัตว ์ 2,970 10,000 10,000 

    

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน - 500 500 

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 6,426 25,000 10,000 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย 96,170 65,000 100,000 

     ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ 280 500 500 

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการ  500 500 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 1,750 3,000 3,000 

     ค่าธรรมเนียมนํ าบาดาลและใช้นํ าบาดาล 500 1,000 1,500 

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 3,647.20 1,000 5,000 

     ค่าปรับจราจรทางบก 22,425 15,000 22,000 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,980 20,000 5,000 

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 620 500 1,500 

     ค่าใบอนุญาตอืน ๆ - 500 500 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 336,290.05 200,000 350,000 

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 1,249,339 1,200,000 1,250,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

     ค่าขายแบบแปลน 106,410 100,000 100,000 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืน  ๆ 10,697 450,000 100,000 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดภาษีจัดสรร    

ภาษีมูลค่าเพิม 9,030,218.09 5,500,000 9,100,000 

ภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9 6,479,106.05 5,500,000 6,300,000 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 413,908.56 400,000 420,000 

 



 

 

 

  

 

 

 

รายรับ รับจริง 

ปี 2556 

ประมาณการปี 

2557 

ประมาณการปี 

2558 

ภาษีสุรา 2,253,724.67 2,000,000 2,300,000 

ภาษีสรรพสามิต 4,927,224.05 5,000,000 5,000,000 

ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมป่าไม ้ - - - 

ค่าภาคหลวงแร่ 3,083,008.32 500,000 3,100,000 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 202,617.93 190,000 200,000 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน 3,004,437 2,000,000 3,000,000 

ภาษีรังนกอีแอ่น 228,469.18 300,000 230,000 

    

    

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดเงินอุดหนุน 

    เงินอุดหนุนทั วไป 19,724,284 17,000,000 20,000,000 

    

    

รวมงบประมาณทังสิน 51,635,982.88 40,873,000 52,000,000 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ รายจ่ายจริง  

ปี 2556 

ประมาณการ 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2558 

 

งบกลาง 1,381,591.00 1,707,500.00 1,930,000.00 

งบบุคลากร 9,167,424.00 12,905,100.00 16,922,313.00 

งบดําเนินการ 13,415,083.63 13,358,100.00 18,058,687.00 

งบลงทุน 8,121,624.04 7,598,300.00 10,532,000.00 

งบรายจ่ายอืน ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน 3,167,861.29 7,598,300.00 4,557,000 

รวม 35,253,583.96 40,873,000 52,000,000.00 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 

 

จ่ายจริง  

ปี 2556 

ประมาณการปี 

2557 

ประมาณการปี 

2558 

ด้านบริหารทัวไป 

1.แผนงานบริหารทั วไป 

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.แผนงานการศึกษา 

2.แผนงานสาธารณสุข 

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

6.แผนงานเคหะและชุมชน 

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.แผนงานการเกษตร 

2.แผนงานการพาณิชย ์

ด้านการดําเนินการอืน 

1.แผนงานงบกลาง 

 

53,681,502.96 

- 

 

- 

180,000.00 

- 

606,756.00 

717,955.00 

 

11,634,619.48 

- 

 

- 

- 

 

1,381,591.00 

 

13,313,400.00 

1,417,000.00 

 

11,658,600.00 

210,000.00 

- 

500,000.00 

790,000.00 

 

4,993,000.00 

6,244,500.00 

 

40,000.00 

- 

 

1,707,500.00 

 

16,865,567.00 

2,658,313.00 

 

14,196,120.00 

290,000.00 

- 

450,000.00 

920,000.00 

 

5,583,000.00 

8,937,000.00 

 

170,000.00 

- 

 

1,930,000.00 

รวม 56,579,439.44 40,873,000.00 52,000,000.00 



 

 

 

  

 

 

 

ส่วนที 2 
 

 

ข้อบัญญัติ 
 

 

 

เรือง 
 

  งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 



 

 

 

  

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 

ของ   องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก    อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

ด้าน/แผนงาน 

 

ประมาณการปี 2558 

ด้านบริหารทัวไป 

1.แผนงานบริหารทั วไป 

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.แผนงานการศึกษา 

2.แผนงานสาธารณสุข 

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

6.แผนงานเคหะและชุมชน 

7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.แผนงานการเกษตร 

2.แผนงานการพาณิชย ์

ด้านการดําเนินการอืน 

1.แผนงานงบกลาง 

 

16,865,567.00 

2,658,313.00 

 

14,196,120.00 

290,000.00 

- 

450,000.00 

920,000.00 

5,583,000.00 

8,937,000.00 

 

170,000.00 

- 

 

1,930,000.00 

รวม 52,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                       



 

 

 

  

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

แผนงานบริหารงานทัวไป (รหัสบัญชี 00110) 

           งาน 

  งบ 

00111 

งานบริหารทัวไป 

00112 

งานวางแผนสถิต 

และวิชาการ 

0113 

งานบริหารงานคลัง 

 

     รวม 

งบบุคลากร 8,313,500  2,006,000 10,319,500 

งบดําเนินการ 5,122,067  1,096,000 6,218,067 

งบลงทุน 255,000  33,000 288,000 

งบเงินอุดหนุน 40,000  - 40,000 

รวม 13,730,567  3,135,000 16,865,567 

 

แผนการรักษาความสงบภายใน(รหัสบัญชี 00120) 

           งาน 

 

   งบ 

00121 

งานบริหารงานทัวไป 

  เกียวกับการรักษา 

   ความสงบภายใน 

00122 

งานเทศกิจ 

      00123 

   งานป้องกันภัย 

     ฝ่ายพลเรือน 

  และระงับอัคคีภัย 

 

     รวม 

งบบุคลากร   475,313 475,313 

งบดําเนินการ   2,066,000 2,066,000 

งบลงทุน   117,000 117,000 

งบเงินอุดหนุน   - - 

รวม   2,658,313 2,658,313 

 

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210) 

 

งาน 

   งบ 

 

     00211 

งานบริหารงาน 

       ทัวไป 

เกียวกับการศึกษา 

     00212 

    งานระดับ 

ก่อนวัยเรียนและ 

   ประถมศึกษา 

     00213 

   งานระดับ 

  มัธยมศึกษา 

    00214 

 งานศึกษาไม่ 

 กําหนดระดับ 

 

       รวม 

งบบุคลากร 3,869,500 -   3,869,500 

งบดําเนินการ 593,000 5,321,620   5,914,620 

งบลงทุน 685,000 -   685,000 

งบเงินอุดหนุน - 3,727,000   3,727,000 

รวม 5,147,500 9,048,620   14,196,120 



 

 

 

  

 

 

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220) 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  (รหัสบัญชี 00240) 

           งาน 

งบ 

00241 

งานบริหารงาน 

  ทัวไปเกียวกับ 

เคหะและชุมชน 

   00242 

  งานไฟฟ้า 

    ถนน 

 

     00243 

      งาน

สวนสาธารณะ 

 

 

   00244 

งานกําจัด 

   ปฏิกูล 

และมูลฝอย 

   00245 

งานบําบัด 

   นําเสีย 

 

     รวม 

งบบุคลากร 2,258,000     2,258,000 

งบดําเนินการ 2,620,000     2,620,000 

งบลงทุน 505,000     505,000 

งบเงินอุดหนุน  200,000    200,000 

รวม 5,383,000 200,000    5,583,000 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00250) 

           งาน 

งบ 

00251 

  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

00252 

   งานส่งเสริมและสนับสนุน 

    ความเข้มแข็งของชุมชน 

 

รวม 

งบบุคลากร    

งบดําเนินการ  450,000 450,000 

งบลงทุน    

งบเงินอุดหนุน    

รวม  450,000 450,000 

 

งาน 

   งบ 

 

        00221 

งานบริหารงานทัวไป 

เกียวกับสาธารณสุข 

    00222 

     งาน 

โรงพยาบาล 

       00223 

     งานบริการ 

    สาธารณสุข 

และสาธารณสุขอืน 

   00224 

    งาน 

ศูนย์บริการ 

สาธารณสุข 

 

รวม 

งบบุคลากร   -  - 

งบดําเนินการ   50,000  50,000 

งบลงทุน   -  - 

งบเงินอุดหนุน   240,000  240,000 

รวม   290,000  290,000 



 

 

 

  

 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 

           งาน 

 

งบ 

      00261 

 งานบริหารงาน 

  ทัวไปเกียวกับ 

ศาสนาวัฒนธรรม 

 และนันทนาการ 

    00262 

งานกีฬาและ 

นันทนาการ 

     00263 

งานศาสนาและ 

  วัฒนธรรม 

     ท้องถิน 

       00264 

    งานวิชาการ 

และส่งเสริมการ          

ท่องเทียว 

 

     รวม 

งบบุคลากร      

งบดําเนินการ  450,000 120,000  570,000 

งบลงทุน      

งบเงินอุดหนุน  350,000   350,000 

รวม  800,000 120,000  920,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (รหัส 00310) 

           งาน 

งบ 

00311 

งานบริหารทัวไปเกียวกับ 

     อุตสาหกรรมและการโยธา 

00312 

งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพืนฐาน 

 

     รวม 

งบบุคลากร    

งบดําเนินการ    

งบลงทุน  8,937,000 8,937,000 

งบเงินอุดหนุน    

รวม  8,937,000 8,937,000 

 

แผนงานการเกษตร (รหัสบัญชี 00320) 

           งาน 

งบ 

00321 

งานส่งเสริมการเกษตร 

 

00322 

งานอนุรักษ์แหล่งนํา 

และป่าไม้ 

 

     รวม 

งบบุคลากร    

งบดําเนินการ 170,000  170,000 

งบลงทุน    

งบเงินอุดหนุน    

รวม 170,000  170,000 

 



 

 

 

  

 

 

 

แผนงานงบกลาง  (รหัสบัญชี 00410) 

            งาน 

  งบ          

00411 

งบกลาง 

รวม 

งบกลาง 1,930,000 1,930,000 

รวม 1,930,000 1,930,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ข้อบัญญัติ 

เรืองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

ของ   องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โดยทีเป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   อาศัยอ ํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การ

บริหารส่วนตําบลขึ นไว้โดยความเห็นชอบของ   สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

ดอนสักดังต่อไปนี 

 ข้อ 1.ข้อบัญญัติ นี  เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ข้อ 2.ข้อบัญญัติ นี  ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ันที   1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558  ใหต้ ั งจ่ายเป็นจํานวน รวมทังสิน  52,000,000บาท 

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั วไป 

ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัวไป 

1.แผนงานบริหารทัวไป 

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.แผนงานการศึกษา 

2.แผนงานสาธารณสุข 

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

6.แผนงานเคหะและชุมชน 

7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.แผนงานการเกษตร 

2.แผนงานการพาณิชย ์

ด้านการดําเนินการอืน 

1.แผนงานงบกลาง 

 

16,865,567.00 

2,658,313.00 

 

14,196,120.00 

290,000.00 

- 

450,000.00 

920,000.00 

5,583,000.00 

8,937,000.00 

 

170,000.00 

- 

 

1,930,000.00 

รวม 52,000,000.00 

 ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะผู ้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณทีได้รับ 

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี 

       ประกาศ ณ ว ันที ...................................................... 

 (ลงนาม).................................................     อนุมัติ 

           (นายปราโมทย์   เพชรรัตน)์    (ลงนาม).................................................... 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก               (..................................................) 

              นายอําเภอดอนสัก  



 

 

 

  

     

 

ประมาณการรายรับ  รวมทังสิน  52,000,000   บาท  แยกเป็น 
 

 

รายได้จัดเก็บ    

1. หมวดภาษีอากร      รวม 400,000  บาท    แยกเป็น 

- ภาษีโรงเรือนและทีดิน จ ํานวน   250,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

- ภาษีบํารุงท้องที จ ํานวน  100,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

- ภาษีป้าย  จ ํานวน     40,000 บาท      ค ําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

- อากรฆ่าสัตว ์  จ ํานวน     10,000 บาท คําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต        รวม  150,000  บาท    แยกเป็น 

   -ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนันจํานวน    500 บาท    ค ําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา   

   -ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคารจํานวน 10,000  บาท   ค ําชี แจงประมาณการไว้ต ํ ากว่าปีทีผ่านมา 

   -ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                จ ํานวน100,000  บาท    ค ําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

   -ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ        จ ํานวน    500 บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

   -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการ   จ ํานวน     500   บาท คําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

   -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์           จ ํานวน   3,000  บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

   -ค่าธรรมเนียมนํ าบาดาลและใช้นํ าบาดาล  จ ํานวน   1,500  บาท คําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  

   -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จ ํานวน   5,000  บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา   

 -ค่าปรับจราจรทางบก                         จ ํานวน 22,000  บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  

   -ค่าปรับการผิดสัญญา                         จ ํานวน 5,000 บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้ต ํ ากว่าปีทีผ่านมา 

  -ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร    จ ํานวน  1,500  บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

   -ค่าใบอนุญาตอืน ๆ                         จ ํานวน   500  บาท     ค ําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม    1,600,000  บาท       แยกเป็น 

   -ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร                    จ ํานวน  350,000 บาท คําชี แจงประมาณการไวสู้งกว่าปีทีผ่านมา 

   -ค่าเช่าหรือบริการสถานที               จ ํานวน 1,250,000 บาท  ค ําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม   200,000  บาท         แยกเป็น 

   -ค่าขายแบบแปลน              จ ํานวน100,000  บาท   ค ําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

  -รายได้เบ็ดเตล็ดอืน              จ ํานวน100,000 บาท คําชี แจงประมาณการไว้ต ํ ากว่าปีทีผ่านมา 
 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 

5. หมวดภาษีจัดสรร     รวม   29,650,000  บาท   แยกเป็น 

   -ภาษีมูลค่าเพิม   จ ํานวน  9,100,000บาท คําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

   -ภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9   จ ํานวน  6,300,000 บาท  ค ําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

   -ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ ํานวน   420,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

   -ภาษีสุรา   จ ํานวน 2,300,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 



 

 

 

  

    

 

   -ภาษีสรรพสามิต   จ ํานวน5,000,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

   -ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมป่าไม ้ จ ํานวน       -         บาท คําชี แจงประมาณการไม่ได้ตั งไว ้ 

   - ค่าภาคหลวงแร่   จ ํานวน  3,100,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

  -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ ํานวน  200,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

   -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน   จ ํานวน 3,000,000 บาท คําชี แจงประมาณการไว้ 

     สูงกว่าปีทีผ่านมา 

   -อากรรังนกอีแอ่น  จ ํานวน   230,000  บาท  ค ําชี แจงประมาณการไว้ต ํ ากว่าทีผ่านมา 

 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 

6. หมวดเงินอุดหนุน      รวม  20,000,000  บาท   แยกเป็น 

    -หมวดเงินอุดหนุนทั วไป  จ ํานวน 20,000,000  บาท คําชี แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

 เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั วไปมากกว่าในปีงบประมาณ   2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิน 52,000,000 บาท  แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง  00411 

 

งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)       รวม   1,930,000  บาท 
 

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม              ตั งไว ้  255,000  บาท     

   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง ตามทีกฎหมายกําหนด

สําหรับพนักงานจ้าง    

ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ประเภทเงินสมทบประกันสังคมสําหรับผู ้ดูแลเด็ก                        ตั งไว ้ 165,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมตามทีกฎหมายกําหนดสําหรับผู ้ดูแลเด็ก  

ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข.)               ตั งไว ้  30,000  บาท 

             เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)   ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วน

ท้องถิน ด่วนมาก ที มท0809.4/ว1552 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2556  

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ประเภทเงินสมทบเบี ยย ังชีพผู ้ ป่วยโรคเอดส์                                 ตั งไว ้ 150,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู ้ป่วยโรคเอดส์ ภายในตําบลปากแพรก  จํานวน 25 คน ๆ ละ 6,000 บาท/ปี   

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบท.)                 ตั งไว ้ 320,000 บาท     

          เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ตามทีกฎหมายกําหนด   

                           ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง 

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปากแพรก                      ตั งไว ้  260,000  บาท 

              เพือจ่ายเป็นงบประมาณเงินสมทบในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้ อบต. หรือ

เทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2553 ข้อ 6 (2) 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 



 

 

 

  

 

 

ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปากแพรก                ตั งไว ้  100,000  บาท 

              เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการ โดยการสนับสนุนการดําเนินงานและสมทบ

งบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออก 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 

1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที  มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที 20 

สิงหาคม 2553  

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ประเภทเงินสํารองจ่าย                              ตั งไว ้  650,000 บาท      

     เพือจ่ายกรณีมีความจําเป็นและเหมาะสมและเป็นกิจการทีไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าซึงหากไม่รีบ

ดําเนิน การจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ หรือประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน ตามหนังสือกรมส่งเสริม

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที 14 มิถุนายน 2554  

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

                                                                                                                             

แผนงานบริหารทั วไป (00110) 

 

งานบริหารทั วไป (รหัสบัญชี 00111)                     ตั งไว ้ 13,730,567  บาท 

งบบุคลากร                        ตั งไว ้   8,313,500  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     ตั งไว ้   3,692,000  บาท    

 ประเภทเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต.                     ตั งไว ้     533,000  บาท                               

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และรองนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

  ประเภทค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. และรองนายก อบต.                    ตั งไว ้  46,000 บาท 

      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทวัไป งานบริหารทัวไป 

          ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และรองนายก อบต.                     ตั งไว ้  46,000  บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

           ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการเลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล              ตังไว้ 91,000  บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   พ.ศ.2554     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   



 

 

 

  

 

                                                                                                                    

    ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาอบต.รองประธาน สภา อบต.และสมาชิกสภาอบต.      ตั งไว ้ 2,976,000 บาท   

          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา และ สมาชิก

สภา อบต. จํานวน 32 คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาค์การ

บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   พ.ศ.2554     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

                                                                                                                                                                                                                    

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)                      ตั งไว ้  4,621,500  บาท 

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน                               ตั งไว ้  1,770,500  บาท  

   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนเลือน

ระดับของพนักงานส่วนตําบลปรับเงินเดือนขันตามคุณวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ  

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

    ประเภทเงินเพิมต่าง  ๆ  ของพนักงาน                        ตั งไว ้  200,000  บาท  

      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิมอืน ๆ และค่าตอบแทนอืน ๆ 

ให้แก่พนักงานส่วนตําบล          

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง                              ตงัไว ้  250,000  บาท  

                       เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล    

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ประเภทเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ                    ตั งไว ้      4,000  บาท 

         เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานส่วนตําบล    

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

          ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                             ตั งไว ้ 2,287,000 บาท   

                   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป   

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง                                                   ตั งไว ้ 110,000 บาท 

                      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป    

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

 



 

 

 

  

 

งบดําเนินการ                             ตั งไว ้  5,122,067  บาท  

  

          หมวดค่าตอบแทน                                ตั งไว ้    400,000  บาท     

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.                ตั งไว ้    120,000  บาท 

1)   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ                                                       ตั งไว ้    20,000   บาท    

          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังให้ดําเนินการต่าง ๆ ตามภาระและหน้าทีของ

องค์การบริหารส่วนตําบล และค่าใช้จ่ายอืนทีเข้าข่ายประเภทนี  และองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกมีคําสัง

แต่งตังเพือปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   

ตังจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

 2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ           ตั งไว ้   100,000 บาท 

 เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน

เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด 

ตังจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

          ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                            ตั งไว ้  50,000  บาท   

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

ของ อบต. 

ตังจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

  ประเภทค่าเช่าบ้าน                             ตั งไว ้  200,000  บาท  

   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ  

หนังสือหรือคําสังทีทางราชการกําหนด   

ตังจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                ตั งไว ้  10,000  บาท       

    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู ้บริหารท้องถิน พนักงาน อบต. และผู ้มีสิทธิเบิก

ตามทีกฎหมายกําหนด    

ตังจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                             ตั งไว ้  20,000  บาท  

                    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายก อบต. พนักงานอบต.  พนักงานจ้างและผู ้มี

สิทธิเบิกตามทีกฎหมายกําหนด   

ตังจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

      หมวดค่าใช้สอย                            ตั งไว ้ 2,672,067  บาท  

       ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ                           ตั งไว ้ 1,610,000  บาท 

                1) ค่าจ้างเหมาบริการในการดําเนินการของ อบต.                     ตั งไว ้   800,000  บาท 

       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดําเนินการของ    อบต. ตามความ

จําเป็น  เช่น จัดเก็บขนย้ายและกําจัดขยะมูลฝอยสิงปฏิกูล  การเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร,  

ค่าระวางรถบรรทุก,  ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของอบต. วารสารข้อบัญญัติ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนพัฒนา  แผนการดําเนินงาน และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 

 2)  ค่าธรรมเนียมในการทิงขยะ              ตั งไว ้  700,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิงขยะและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในเขตพืนทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก    

            ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

             3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ                         ตั งไว ้ 100,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน

ในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นต้น   

       ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

                  4) ค่าติดตั งระบบเว็บไซด์ของ อบต.               ตั งไว ้  10,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบเว็บไซด์ของ อบต. ปากแพรก   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

        ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ                       ตั งไว ้ 320,000  บาท 

                  1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                      ตั งไว ้   50,000  บาท  

      เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและต้อนรับผู ้มาเยือนองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การต้อนรับส่วน

ราชการหรือผู ้มาศึกษาดูงาน เนืองในโอกาสต่าง ๆ     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

    2)  ค่าเลี ยงรับรอง                                                                    ตั งไว ้ 50,000 บาท                           

      เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง  ค่าอาหาร  เครืองดืมต่าง ๆ   สําหรับการประชุมของคณะผู ้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู ้เข้าร่วมประชุมและในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที อบต.จัดขึน 

ฯลฯ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

                  3) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนชุมชนแผนพัฒนาสามปี     

                                                                      ตั งไว ้ 20,000 บาท 

                  เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานทีค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้เพือการน ีฯลฯ 

  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 



 

 

 

  

 

                     

  4) ค่าใช้จ่ายเนืองในวันสําคัญของชาติ                      ตั งไว ้ 200,000 บาท 

           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลในวันสําคัญ

ของชาติ ซึงได้แก่  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม, วันเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวาคม, วันปิยมหาราช  

และวันสําคัญทางศาสนา  ซึงจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดมืสําหรับเลียงพระภิกษุสงฆ์และผู ้มาร่วมงาน

พิธีทางศาสนา   ค่าประดับไฟ ,  ตกแต่งสถานที,  จัดขบวนแห่กลองยาว, วงดุริยางค์, ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  และ

รายจ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็นในพิธีศาสนาหรือพิธีการและวันสําคัญต่าง ๆ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

          ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ     ตั งไว ้ 642,067 บาท     

        1 )  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           ตั งไว ้ 100,000 บาท           

                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่า  ทีพัก

และค่าใช้จ่ายอืน ๆ    ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ คณะผู ้บริหาร      พนักงานอบต.   

พนักงานจ้าง   และสมาชิกสภา อบต. และผู ้มีสิทธิ เบกิตามทีกฎหมายกําหนด    

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

      2 ) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                ตั งไว ้  2,000  บาท 

      เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง  

ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

  3 ) ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล                   ตั งไว ้  2,000  บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในกิจการเนืองในโอกาสต่าง ๆ   ทีเกียวข้อง   

         ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

 4) โครงการ อบต.เคลือนที                ตั งไว ้  50,000 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้อง  ตาม

โครงการ อบต.เคลือนท ี

         ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

  5) โครงการส่งเสริมวันท้องถินไทย              ตั งไว ้   20,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  พิธีทางศาสนา สําหรับ

โครงการส่งเสริมวันท้องถินไทย 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

   6) โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท ์            ตั งไว ้  100,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม จัดประชุมชีแจงทําความเข้าใจในการสร้างทัศนคติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหารและเครืองดืม  พิธีทางศาสนา สําหรับโครงการส่งเสริมความปรองดอง ฯลฯ 

 ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 



 

 

 

  

    

 

  7) โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์             ตั งไว ้   50,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  พิธีทางศาสนา สําหรับ

โครงการปกป้องพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทวัไป 

    8) ค่าจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ตั งไว ้ 318,067  บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทีผ่านมา สําหรับการดําเนินการจัดทําเอกสาร

ประชาสัมพันธ์  เช่น รายงานผลเนินงานประจําปี แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ ปฎิทินประจําปี 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป       

             ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                         ตั งไว ้ 100,000  บาท 

                   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ  เช่น   เครืองคอมพิวเตอร์  

เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ทีดินและสิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนทีอยู ่ในความ

รับผิดชอบของสํานักปลัด ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน

มาก ที มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที 23 มิถุนายน 2551)    

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

 

         หมวดค่าว ัสดุ                           ตั งไว ้ 1,260,000 บาท         

ประเภทวัสดุสํานักงาน                               ตั งไว ้  150,000 บาท    

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์คําร้องต่าง ๆ แบบพิมพ์ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ                            ตั งไว ้  30,000 บาท    

                   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดอบต.ปากแพรก  เช่น 

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                              ตั งไว ้ 70,000  บาท 

    เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังนํา    นํายาทําความสะอาด  ถ้วยชาม 

ถังไฟเบอร์ ฯลฯ    

ตงัจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป    งานบริหารทัวไป 

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             ตั งไว ้ 100,000  บาท    

                   เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุ   อุปกรณ์   เครืองมือ  อะไหล่รถยนต์  รถจักรยานยนต์   เช่น  ล็อคเกียร

แบตเตอรรี  ยางนอก    ยางใน  ฯลฯ    

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป    งานบริหารทัวไป 



 

 

 

  

  

          

  ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน                                                      ตั งไว ้ 800,000  บาท   

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน  นํามันหล่อลืน  แก๊สหุงต้ม เพือใช้กับรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ  เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อืน  ๆ   

รวมทังเครืองจักรกล  เครืองยนต์  รถยนต์ ฯลฯ  ที อบต.  ยืมมาจากหน่วยงานอืน   

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     ตั งไว ้  50,000  บาท    

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพรินเตอร์ พิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ  ฯลฯ  

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป    งานบริหารทัวไป 

          ประเภทค่าว ัสดุอืน ๆ                              ตั งไว ้  10,000 บาท   

                   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  มิเตอร์นํา – ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ  หัววาล์วปิด – เปิดแก๊ส  ฯลฯ  

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 ประเภทวัสดุการเกษตร                 ตั งไว ้  20,000 บาท   

          เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ ๋ ย พันธ์สัตว์

ปีกและสัตว์นํา ฯลฯ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 ประเภทวัสดุก่อสร้าง               ตั งไว ้  30,000  บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ปูนซีเมนต์ อิฐ เหล็กเส้น สี ทราย ดิน ท่อต่าง ๆ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  

เพือใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคารสํานักงานสถานทีอืนทีทีอยู ่ในความรับผิดชอบของ อบต.  

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค                     ตั งไว ้  790,000 บาท      

  ประเภทค่าไฟฟ้า                          ตั งไว ้  500,000 บาท 

                  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน   อาคารตลาดสดบ้านใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง

กัด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  และอาคารอืนทีอยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปาก

แพรก      

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

  ประเภทค่านํ าประปา                  ตั งไว ้ 120,000 บาท 

                   เพือจ่ายเป็น ค่าประปาสําหรับอาคารสํานักงาน  อาคารตลาดสดบ้านใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง

กัด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  และอาคารอนืทีอยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปาก

แพรก   

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 



 

 

 

  

   

  

 ประเภทค่าโทรศัพท ์              ตั งไว ้ 50,000 บาท    

                เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกและอาคารอืนทีอยู ่

ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

   ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร                ตั งไว ้ 20,000  บาท  

       เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่านําส่งรายเดือน   

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                    ตั งไว1้00,000 บาท    

      เพือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู ่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ และค่าสือสาร 

อืน ๆ  สําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  และอาคารอืนทีอยู ่ในความรับผดิชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 

งบเงินอุดหนุน          ตั งไว ้  รวม   40,000  บาท 

 

 หมวดเงินอุดหนุน        ตั งไว ้   40,000 บาท 

 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน   ตั งไว ้   40,000 บาท 

  1.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลชลคราม                       ตั งไว ้   40,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลชลคราม สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอําเภอ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป 

 

งบลงทุน                   ตั งไว ้  255,000 บาท 
 

หมวดค่าครุภัณฑ ์                 ตั งไว ้    55,000 บาท       
 

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน                             ตั งไว ้    43,000 บาท 

  1)  จัดซือชั นไม้                     ตั งไว ้   3,000   บาท 

         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันไม้  จํานวน 3  ตู ้  แต่ละตู ้   มี 3 ช่อง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานทัวไปใน

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือราคาตาม

ท้องตลาด)     

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 

 



 

 

 

  

 

 

2) จัดซือตู ้ไม้                           ตั งไว ้  9,000  บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู ้ไม้ 2 ชัน มีฝาเปิดปิด เพือใช้ในการปฏิบัติทัวไปในสํานักงาน องค์การ

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 3 ตู ้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือราคาตามท้องตลาด)     

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

   3) จัดซือชุดรับแขก                           ตั งไว ้  25,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้อง

จัดซือราคาตามท้องตลาด)  

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

  4) จัดซือเก้าอี ทํางาน                             ตั งไว ้  6,000  บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานมีล้อหมุน จํานวน 4 ตัว เพือใช้ในการปฏิบัติทัวไปในสํานักงาน 

องค์การบริหารส่วนตําบล  (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือราคาตามท้องตลาด)  

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                ตั งไว ้  12,000  บาท 

1) จัดซือโทรทัศน ์       ตั งไว ้ 12,000  บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์สี  จํานวน 1 เครือง  ขนาด 32 นิว  เพือใช้ในการปฏิบัติทัวไปใน

สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบล   

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน               ตั งไว ้ 200,000 บาท 

          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  เครืองจักร ทีดินและสิงก่อสร้างหรือ

ทรัยพ์สินอืน ๆ  ทีอยู ่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด  ฯลฯ ภายในวงเงินเกิน 5,000 บาท   

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารทัวไป 

 

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)           ตั งไว ้  3,135,000  บาท 

             

งบบุคลากร                ตั งไว ้  2,006,000  บาท 

 

หมวดเงินเดือน   (ฝ่ายประจํา)             ตั งไว ้  2,006,000  บาท  
 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน                     ตั งไว ้  1,499,000  บาท       

      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลทั งนี ให้จ่ายตามคําสั งการเลือนขั นเงินเดือนเลือนระดับ   

ของพนักงานส่วนตําบล ปรับเงินเดือนขั นตามคุณวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี  ฯลฯ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป   งานบริหารงานคลัง 

          



 

 

 

  

  

 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั งไว ้   40,000  บาท  

                   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมอืน ใๆห้แก่พนักงานส่วนตําบล    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

    ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                 ตั งไว ้  365,000 บาท     

                   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          ตั งไว ้  60,000  บาท    

                   เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชั วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง                               ตงัไว ้  42,000  บาท  

                       เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

 งบดําเนินการ                         ตั งไว ้ 1,090,000 บาท   
  

          หมวดค่าตอบแทน                                 ตังไว้   376,000 บาท     

          ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตั งไว ้    30,000 บาท                

                    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู ้ มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมาย  ระเบียบ  

หนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนดซึง อบต. ค ําสั งให้ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่  อบต. เช่น    

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                ตั งไว ้  26,000  บาท    

    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต.พนักงานจ้าง และผู ้ มี 

สิทธิ เบิก ตามทีกฎหมายระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด ซึง อบต.ได้มีค ําสั งให้ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               ตั งไว ้ 20,000  บาท  

    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต.และผู ้ มีสิทธิเบิกเงินตามทีกฎหมาย  

ระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล              ตงัไว ้ 50,000  บาท  

     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน อบต.และผู ้ มีสิทธิเบิกตามที  กฎหมาย 

 ระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด  



 

 

 

  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

 

  ประเภทค่าเช่าบ้าน                             ตั งไว ้ 250,000 บาท  

    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ  

หนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

หมวดค่าใช้สอย                  ตั งไว ้   630,000  บาท 

ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ                        ตั งไว ้    60,000  บาท  

   1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ                 ตั งไว ้    50,000  บาท 

         เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน อบต.  พนักงานจ้าง  และผู ้ มี   

สิทธิเบิกเงินตามที กฎหมายระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

   2)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่                   ตั งไว ้ 10,000  บาท 

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือ/จัดจ้าง ในการจัดทําเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านการคลัง เช่น    

การจัดเก็บภาษี   ฯลฯ   สิงพิมพ์ต่างๆ   เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

           ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน  ๆ ตั งไว ้  550,000 บาท   

 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          ตั งไว ้   50,000 บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

ภายในและต่างประเทศ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

2) ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทรัพย์สิน   ตั งไว ้ 500,000 บาท 

                    เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ซึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยแผนทีภาษีและทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2072 ลงวนัที 14 มิถุนายน 2554  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง   

  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน        ตั งไว ้  20,000  บาท  

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ ์ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตูเ้ก็บเอกสาร 

โต๊ะรถยนต์   และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง  ฯลฯ  ภายในวงเงินไม่เกิน   5,000  บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลงั 

        หมวดค่าว ัสดุ                         ตั งไว ้  90,000 บาท   

    ประเภทวัสดุสํานักงาน                                                       ตั งไว ้  50,000 บาท  

         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก  ดินสอ ไม้บรรทัด  แฟ้ม  ปากกา คลิป   

แบบพิมพ์   ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ  เพือใช้ในงานราชการสําหรับส่วนการคลัง อบต.ปากแพรก    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 



 

 

 

  

 

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์            ตั งไว ้  40,000  บาท  

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ ์ 

หรือแถบพิมพ์   ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ ์ แผ่นดิสก์   USB และโปรแกรมอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับ  

คอมพิวเตอร์  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

  งบลงทุน                      ตั งไว ้  33,000  บาท 

 

  หมวดครุภัณฑ์                       ตั งไว ้  33,000  บาท 

          ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน                                             ตั งไว ้  33,000  บาท 

         1)  ตู ้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน                          ตั งไว ้  28,000  บาท 

       เพือจัดซือตู ้เหล็กเก็บเอกสารทําด้วยโลหะเคลือบ  ชนิด   2  บาน  จ ํานวน  4 ตู ้  (ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

 2) จัดซือตู ้เก็บเอกสาร         ตั งไว ้ 5,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู ้เก็บเอกสาร ชนิดชั น ชั นละ 10 ช่อง เพือใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับส่วน

ราชการ 

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

                   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00123)       ตั งไว ้ 2,658,313 บาท 
 

งบบุคลากร             ตั งไว ้   475,313 บาท 
 

    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)                      ตั งไว ้   475,313 บาท 

            ประเภทเงินเดือนพนักงาน                              ตั งไว ้   300,000 บาท  

   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล     ทั งนี ให้จ่ายตามคําสั งการเลือนขั นเงินเดือนเลือน

ระดับของพนักงานส่วนตําบล ปรับเงินเดือนขั นตามคุณวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

    ประเภทเงินเพิมต่าง  ๆ  ของพนักงาน                        ตั งไว ้  40,000 บาท  

      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิมอืน ๆ และค่าตอบแทนอืน ๆ 

ให้แก่พนักงานส่วนตําบล          

ตงัจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 



 

 

 

  

       

     ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                              ตั งไว ้ 117,313 บาท   

              เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง                                                  ตงัไว ้ 18,000 บาท 

                      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

งบดําเนินการ              ตั งไว ้  2,066,000 บาท 
 

  หมวดค่าตอบแทน            ตั งไว ้    240,000 บาท 

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                           ตั งไว ้       5,000  บาท       

    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู ้บริหารท้องถิน พนักงาน อบต. และผู ้ มีสิทธิเบิก

ตามทีกฎหมายกําหนด 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                           ตั งไว ้  10,000  บาท  

                    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายก อบต. พนักงานอบต.  พนักงานจ้างและผู ้ มีสิทธิ

เบิกตามทีกฎหมายกําหนด  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         ตั งไว ้ 200,000  บาท   

                 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  

ของ อบต. 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

   ประเภทค่าเช่าบ้าน                 ตั งไว ้ 25,000 บาท  

   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ  

หนังสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภคั 

 หมวดค่าใช้สอย              ตั งไว ้ 1,230,000 บาท 

 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ              ตั งไว ้ 815,000 บาท 

   1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ     ตั งไว ้  15,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่นค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นต้น   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 



 

 

 

  

     

  2.ค่าจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการ             ตั งไว ้ 780,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการประจํารถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

        3. ค่าจ้างเหมาบริการ                     ตั งไว ้  20,000 บาท 

       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดวางระบบโทรศัพท์ภายในอาคารของศูนย์ อปพร. ค่าจ้างเหมา

แรงงานในการดําเนินการต่าง ๆ ตามความจําเป็น  ฯลฯ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะหมวดอืน ๆ        ตั งไว ้  415,000 บาท 

  1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบทบทวน อปพร.                     ตงัไว ้ 100,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ค่าอาหาร ค่า

เครืองดืม ค่าเบี ยเลี ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าว ัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย         

  2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              ตั งไว ้ 15,000 บาท           

                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบี ยเลี ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่า  ทีพัก

และค่าใช้จ่ายอืน ๆ    ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ     พนักงาน อบต.   พนักงานจ้าง   และ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  และผู ้ มีสิทธิ เบิกตามทีกฎหมายกําหนด   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             

          3.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ตั งไว ้ 150,000 บาท 

        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยและ ว ัสดุอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เบืองต้น เช่น กระบองไฟ ไฟฉาย ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉินส่องสว่างแบบชาร์ทเบตเตอรี ฯลฯ ทีจ ําเป็นในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

         4. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน           ตั งไว ้  150,000 บาท 

       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  ค่าเวชภัณฑ์และยา ค่าประกันภัย ค่าประกันภัยรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าว ัสดุ

เครืองแต่งกายของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

หมวดค่าว ัสดุ                ตั งไว ้  550,000 บาท 

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ              ตั งไว ้   50,000 บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ ศูนย์ อปพร. เช่น กระบองไฟฟ้า ไฟฉาย ไฟไซเรน 

ไฟฉุกเฉิน ส่องส่วางแบบชาร์ทแบตเตอรรี ชุดหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั ก ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 



 

 

 

  

 

 

       ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย                          ตั งไว ้ 200,000  บาท   

         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เครืองแต่งกายสมาชิก อปพร.  ชุด อปพร.   ชุดวอร์ม

ปฏิบัติการ รองเท้าบรูธเซฟตี  รองเท้าเซฟตี  เสือสะท้อนแสง เสือกันฝน  เครืองแบบ  เสือ  กางเกง ผ ้า  ถุงเท้า  

รองเท้า  หมวก   ผ ้าผูกคอ  ฯลฯ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ประเภทวัสดุอืน ๆ                 ตั งไว ้ 150,000 บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ มิเตอร์นํ า-ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส สายดับเพลิง 

หน้ากากป้องกันไว้ แผงกัน กรวย  ไม้ตีไฟ ฯลฯ   

 ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

          ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน                                                      ตั งไว1้00,000 บาท   

      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํ ามันดีเซล  เบนซิน   นํ ามันหล่อลืน  แก๊สหุงต้ม เพือใช้กับรถบริการแพทย์

ฉุกเฉิน ฯลฯ      ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      ตั งไว ้ 50,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ อะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค        ตั งไว ้ 46,000 บาท 

 ประเภทค่าไฟฟ้า         ตั งไว ้ 30,000 บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน ศูนย์ อปพร.  และอาคารอืนทีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก       

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทค่าโทรศัพท ์        ตั งไว ้ 10,000 บาท 

         เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารสํานักงาน ศูนย์ อปพร. และอาคารอืนทีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทค่านํ าประปา        ตั งไว ้   6,000 บาท 

        เพือจ่ายเป็นค่านํ าประปาสําหรับสํานักงาน  ศูนย์ อปพร. และอาคารอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

 



 

 

 

  

 

 

งบลงทุน                   ตั งไว ้ 117,000 บาท 
 

         หมวดค่าครุภัณฑ์                    ตั งไว ้ 67,000 บาท    

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน                       ตั งไว ้ 37,000 บาท 

1) เครืองปรับอากาศ       ตั งไว ้ 37,000 บาท 

                 เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศ จ ํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานทั วไปในสํานักงานศูนย์ 

อปพร. ขนาด 30,000 บีทียู ฉลาดประหย ัดไฟเบอร์ 5 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง               ตั งไว ้  30,000 บาท 

  1)จัดซือหัวฉีดนํ า               ตั งไว ้  30,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนํ ารถบรรทุกนํ า จ ํานวน  1 หัว  เพือใช้ในการปฏิบัติงานทั วไป ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือราคาตามท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน              ตั งไว ้ 50,000 บาท 

          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  หรือทรัพย์สินอืน ๆ  ทีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ ศูนย์ อปพร. ฯลฯ ภายในวงเงินเกิน 5,000 บาท   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

แผนงานการศึกษา (00210) 

 

งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211)          ตั งไว ้ 5,147,500 บาท 
 

งบบุคลากร               ตั งไว ้ 3,869,500 บาท 
 

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)            ตั งไว ้ 3,869,500 บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน            ตั งไว ้   450,000 บาท 

      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล   ทั งนี ให้จ่ายตามคําสั งการเลือนขั นเงินเดือน 

เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบลปรับเงินเดือนขั นตามคุณวุฒิการศึกษาการปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

            ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                         ตั งไว ้ 657,500 บาท   

                   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 



 

 

 

  

 

  

 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง                                                  ตั งไว ้ 20,000 บาท 

                      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

             ประเภทเงินเดือนครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล                      ตั งไว ้ 1,750,000 บาท 

                       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท0809.4/ว1552 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2556  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 ประเภทเงินค่าวิทยฐานะ              ตั งไว ้  42,000  บาท 

                     เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ด้านชํานาญการ ให้แก่ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท0809.4/ว1552 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2556  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

ประเภทเงินเดือนครูผู ้ดูแลเด็ก                 ตั งไว ้  300,000  บาท 

                      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู ้ดูแลเด็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

           ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้างผู ้ ช่วยครูผู ้ดูเด็ก                  ตั งไว ้ 500,000 บาท 

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ปากแพรก  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

          ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ พนักงานจ้างผู ้ ช่วยครูผู ้ ดูแลเด็ก                    ตั งไว ้ 150,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง  ๆ  ให้แก่พนักงานจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ปากแพรก  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 

งบดําเนินการ                ตั งไว ้  593,000 บาท 
 

         หมวดค่าตอบแทน                ตั งไว ้ 110,000 บาท 

         ประเภทค่าเช่าบ้าน                             ตั งไว ้  70,000 บาท  

   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนงัสือหรือคําสั งทีทางราชการกําหนด   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 



 

 

 

  

 

 

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                ตั งไว ้ 10,000 บาท       

    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต. และผู ้ มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมาย

กําหนด    

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                            ตั งไว ้  20,000 บาท  

                    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายก อบต. พนักงานอบต.  พนักงานจ้างและผู ้ มีสิทธิ

เบิกตามทีกฎหมายกําหนด   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

        ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                          ตั งไว ้ 10,000  บาท   

    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง 

ของ อบต. 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

         หมวดค่าใช้สอย                ตั งไว ้ 350,000 บาท 

 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ             ตั งไว ้  180,000 บาท 

1.) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ             ตั งไว ้  150,000 บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต . เช่นค่าธรรมเนียม

ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ฯลฯ ไปฝึกอบรม  เป็นต้น   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

      2.)ค่าจ้างเหมาบริการในดําเนินงาน     ตั งไว ้ 30,000 บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดําเนินงาน ตามความจําเป็น ฯลฯ 

    ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

         ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ตั งไว ้ 150,000 บาท   

        1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           ตั งไว ้ 150,000 บาท           

      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบี ยเลี ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่า  ทีพัก

และค่าใช้จ่ายอืน ๆ    ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ  พนักงาน อบต.   พนักงานจ้าง    ตั ง

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน             ตั งไว ้  20,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา   ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น   เครืองคอมพิวเตอร์  รถยนต์ 

กล้องถ่ายรูป ทีดินและสิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืน  ฯลฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  ตั งจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 

 



 

 

 

  

 

 

หมวดค่าว ัสดุ                 ตั งไว ้ 110,000 บาท 

           ประเภทวัสดุสํานักงาน                                           ตั งไว ้  50,000 บาท    

                   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์ค ําร้องต่าง ๆ แบบพิมพ์ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ    

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                   ตั งไว ้  30,000 บาท 

        เพือจ่ายเป็น ค่าว ัสดุ เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังนํ า    นํ ายาทําความสะอาด ฯลฯ   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์           ตั งไว ้ 30,000 บาท    

         เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ฯลฯ 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค                               ตั งไว ้ 23,000 บาท      

  ประเภทค่าไฟฟ้า                          ตั งไว ้ 20,000 บาท 

                  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน   โรงเรียนเขาพระอินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  

และอาคารอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก      

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  ประเภทค่าโทรศัพท ์                   ตั งไว ้  3,000 บาท    

                เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงาน  โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วน 

ตําบลปากแพรก   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 

งบลงทุน                  ตั งไว ้ 685,000 บาท 
 

 หมวดค่าครุภัณฑ ์                ตั งไว ้ 427,000 บาท 

 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน                        ตั งไว ้ 290,000 บาท 

   1)จัดซือชั นไม้                  ตั งไว ้ 29,000บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชั นไม้  แต่ละชั น มี 3 ช่อง  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  จ ํานวน  

13  ชั น  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด จ ํานวน  16 ชั น  (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้อง

จัดซือตามราคาท้องตลาด)   

ตั งจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2) จัดซือตู ้เหล็กเก็บเอกสาร         ตั งไว ้    75,000   บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู ้เหล็กเก็บเอกสารทําด้วยโลหะเคลือบ  ชนิด   3 ลินชัก จ ํานวน  15 ตู ้    

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด    (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

3) จัดซือพัดลม                ตั งไว ้ 4,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตั งพืน จ ํานวน 4 ตัว  ขนาด  16  นิว  เพือใช้สําหรับปฏิบัติงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)  

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา    

 4) จัดซือตู ้เหล็กเก็บเอกสาร       ตั งไว ้ 56,000 บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู ้เหล็กเก็บเอกสารทําด้วยโลหะเคลือบ  ชนิด 2 บาน จ ํานวน  8 ตู ้    สําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด    (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  5)  จัดซือโต๊ะทํางานทําด้วยโลหะเคลือบสี             ตั งไว ้ 119,000 บาท 

                     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่ตํ ากว่า 60 x 120 ซ.ม และเก้าอี แบบมีพนักพิง เพือใช้

ปฏิบัติงานทั วไป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด จ ํานวน 11 ชุด โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จ ํานวน 6 ชุด  

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  6) จัดซือชั นไม้        ตั งไว ้ 7,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชั นไม้ ขนาดไม่ตํ ากว่า 80 ซม ยาว 200 ซม สําหรับโรงเรียนบ้านเขาพระ

อินทร์ 1 ตู ้  (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 ตั งไว ้ 40,000  บาท 

1) จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์               ตั งไว ้  40,000 บาท 

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 17 นิว 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                ตั งไว ้ 135,000 บาท 

  1 จัดซือโทรทัศน์สี                ตั งไว ้  12,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์สี 24 นิว พร้อมซีดีมีล ําโพง  จ ํานวน 1 ชุด เพือใช้สําหรับ

ปฏิบัติงานทั วไป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

 

 



 

 

 

  

 

 

   2 จัดซือโทรทัศน์สี       ตั งไว ้ 78,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์สี 40 นิว LED จํานวน 3 เครือง เพือใช้สําหรับปฏิบัติงานทั วไป ใน

โรงเรียนเขาพระอินทร์ 

   ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  3) จัดซือกล้องวงจรปิด       ตั งไว ้ 45,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดและเครืองบันทึกภาพ จ ํานวน 4 กล้อง  พร้อมเครืองสํารองไฟ 

จอ LED ขนาด 18.5 นิว และอุปกรณ์ติดตั งครบชุด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ก ําหนดราคาตามที

ท้องตลาด 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

        ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       ตั งไว ้  7,000  บาท 

  1)จัดซือเตาแก๊ส               ตั งไว ้  7,000  บาท 

  เพือจัดซือเตาแก๊ส ชนิด 2 หัว  จ ํานวน 1 ตัว สําหรับโรงเรียนเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                                 ตั งไว ้ 13,000  บาท 

 1) จัดซือเครืองขยายเสียงเคลือนที                               ตั งไว ้ 13,000  บาท 

           เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงเคลือนที ขนาด 15 นิว  1 ชุด พร้อมไมโครโฟน  สําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน             ตั งไว ้ 200,000 บาท 

          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืน ๆ  ทีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของสถานศึกษา  ฯลฯ ภายในวงเงินเกิน 5,000 บาท   

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา 

             

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)       ตั งไว ้  9,048,620 บาท 
 

 งบดําเนินการ            ตั งไว ้  5,321,620 บาท 
 

 หมวดค่าใช้สอย            ตั งไว ้  2,616,600 บาท 

 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองพิธีการ        ตั งไว ้      40,000 บาท 

     1) โครงการจัดกิจกรรมปิดภาคเรียน  ตั งไว ้      20,000 บาท 

      เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเครืองดืม   ค่าว ัสดุอุปกรณ์   ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจ ําเป็นตอ้ง 

ใช้ในการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ  ทีเข้าลักษณะรายจ่ายนี    

ตั งจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



 

 

 

  

 

        2) ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนืองในวันสําคัญของชาติ                      ตั งไว ้  20,000  บาท 

           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลในวันสําคัญ

ของชาติ ซึงได้แก่  ว ันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม, ว ันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม, ว ันปิยมหาราช  

และวันสําคัญทางศาสนา  ซึงจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับเลี ยงพระภิกษุสงฆ์และผู ้มาร่วมงานพิธี

ทางศาสนา   ค่าประดับไฟ ,  ตกแต่งสถานที,  จัดขบวนแห่สนามคุณกลองยาว, วงดุริยางค์, ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  

และรายจ่ายอืน ๆ   ทีจ ําเป็นในพิธีศาสนาหรือพิธีการและวันสําคัญต่าง ๆ  

ตั งจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

       ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ตั งไว ้ 2,576,600 บาท 

1)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี   2558                     ตั งไว ้   200,000  บาท 

           เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าสนับสนุนชุดการแสดง 

บนเวที  วงดุริยางค์   ค่าเช่าดนตรีเครืองเสียง   ค่าว ัสดุสํานักงาน  ค่าอาหาร  เครืองดืมขนมสําหรับเด็ก ค่านําแข็ง

และนํ า   ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ค่าอาหารว่าง   ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ 

ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับชุดแสดง  เจ้าหน้าทีผูป้ฏิบัติงานตามคําสั งและค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  

และวันหยุด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจ ําเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      

ตั งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

           2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                 ตั งไว ้ 2,240,000 บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 

ตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 

            2.1ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ตั งไว ้ 392,000บาท 

                     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ปากแพรก  จ ํานวน 1  โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  จากสถิติจ ํานวน    นักเรียน  ณ ว ันที 10  

มิถุนายน 2557  จ ํานวน 98 คน อัตราคนละ 20 บาท  สําหรับโรงเรียนสังกัด อบต.  จ ํานวน 200 ว ัน จัดสรร 100  %     

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

    ตั งจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

          2.2 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ตั งไว ้ 1,848,000  บาท 

                    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จากสถิติจ ํานวนนักเรียน  

ณ วันที 10 มิถุนายน  2557 อัตราคนละ  20 บาท  จัดสรร 100 %  อัตราคนละ 20  บาท  จ ํานวน 280 ว ัน ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

แยกเป็น     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด จ ํานวน 294  คน ได้รับจัดสรร  294  คน  เป็นเงิน 1,646,400 บาท 

                  -ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  จ ํานวน  36  คน  ได้รับจัดสรร   36   คน เป็นเงิน   201,600 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 3. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์                  ตั งไว ้ 20,000  บาท 

                       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริม

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



 

 

 

  

                       

 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดเชือมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์    ตั งไว ้ 9,600 บาท 

                             เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดเชือมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์     

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

   5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์       ตั งไว ้  6,000 บาท 

                        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต  ตั งไว ้  30,000  บาท  

                       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู ้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              ตั งไว ้ 51,000 บาท 

                   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าพัฒนาครูผู ้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด/คอกช้าง ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

   8. ค่าใช้จ่ายในวันวิชาการ               ตั งไว ้ 20,000 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการ ในการจัดซืออุปกรณ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ

จัดนิทรรศการแข่งขันและอืน ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายนี   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 หมวดค่าว ัสดุ              ตั งไว ้ 2,705,020 บาท 
 

        ค่าอาหารเสริม (นม)            ตั งไว ้ 2,505,020 บาท 

                 1.ค่าอาหารเสริม (นม)                                   ตั งไว ้   825,160 บาท    

                  เพือจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด  จ ํานวน  294 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง 

จ ํานวน  36 คน  อัตราคนละ 7 บาท จ ํานวน  280  ว ัน จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล  มี

จ ํานวน  98  คน อัตราคนละ  7  บาท จ ํานวน  260  วนั ข้อมูลว ันที 10 มิถุนายน  2557 ตามหนังสือกรมส่งเสริม

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

         2. ค่าอาหารเสริม (นม)                              ตั งไว ้ 1,679,860 บาท 

           เพือจัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที 6  จ ํานวนเด็ก ณ 10 มิถุนายน  2557  สําหรับโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพืนฐาน (สพฐ.) จ ํานวน  260 ว ัน อัตราคนละ  7 บาท จ ํานวน นักเรียน

ทั งสิน 923 คน  แบ่งเป็น  

    -    โรงเรียนบ้านคลองคราม    จ ํานวน 186   คน   เป็นเงิน 338,520  บาท 

- โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี    จ ํานวน  127  คน   เป็นเงิน 231,140  บาท 



 

 

 

  

 

 

- โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9  จ ํานวน  174  คน   เป็นเงิน 316,680  บาท  

- โรงเรียนบ้านคอกช้าง    จ ํานวน  156  คน   เป็นเงิน 283,920  บาท 

- โรงเรียนบ้านดอนเสาธง    จ ํานวน    49  คน   เป็นเงิน  89,180  บาท 

- โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี    จ ํานวน    35  คน  เป็นเงิน  63,700  บาท 

- โรงเรียนวัดคีรีวง      จ ํานวน   196 คน   เป็นเงิน 356,720  บาท 

           ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

                 3 ว ัสดุการศึกษา                                                 ตั งไว ้ 200,000  บาท 

                  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือ สือการเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

งบเงินอุดหนุน              ตั งไว ้  3,727,000 บาท 
 

 หมวดเงินอุดหนุน            ตั งไว ้  3,727,000 บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ              ตั งไว ้  3,727,000 บาท 

            1. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนที                ตั งไว ้  3,692,000 บาท 

                   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั นพืนฐาน  (สพฐ.)  อัตราคนละ 20 บาท  จ ํานวน 200 ว ัน  ข้อมูล ณ ว ันที 10 มิถุนายน 2557  ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน  2556  จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็ก

อนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100% ทุกสังกัด จ ํานวน  ทั งสิน  923  คน   แบ่งเป็น 

    -    โรงเรียนบ้านคลองคราม    จ ํานวน 186   คน   เป็นเงิน 744,000  บาท 

- โรงเรียนบ้านดินแดงสามคัคี    จ ํานวน  127  คน   เป็นเงิน 508,000  บาท 

- โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9  จ ํานวน  174  คน   เป็นเงิน 696,000  บาท  

- โรงเรียนบ้านคอกช้าง    จ ํานวน  156  คน   เป็นเงิน 624,000  บาท 

- โรงเรียนบ้านดอนเสาธง    จ ํานวน    49  คน   เป็นเงิน 196,000  บาท 

- โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี    จ ํานวน    35  คน  เป็นเงิน 140,000  บาท 

- โรงเรียนวัดคีรีวง      จ ํานวน   196 คน   เป็นเงิน 784,000  บาท 

 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      2. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           ตั งไว ้  35,000  บาท 

      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั นพืนฐาน  (สพฐ.) โรงเรียนละ 5,000 บาท  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที สฎ

0023.13/ว044 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2557                                                                                                                                                                                                                         

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



 

 

 

  

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (รหัสบัญชี 00223)         ตั งไว ้   290,000  บาท 
 

งบดําเนินการ                    ตั งไว ้  290,000  บาท 
 

หมวดค่าว ัสดุ               ตั งไว ้   50,000  บาท 

ประเภทค่าว ัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                       ตั งไว ้   50,000  บาท  

  เพือจ่ายเป็นค่าซือนํ ายาพ่นหมอกควัน  ว ัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิดสุนัข ว ัคซีน

ป้องกันโรคปากเท้าเปือยวัว-หมู  ตู ้ยา ยารักษาโรค ฯลฯ    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน 

 

   หมวดเงินอุดหนุน              ตั งไว ้  240,000  บาท 

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน ์          ตั งไว ้  240,000  บาท 

                 1. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                ตั งไว ้  240,000  บาท 

                   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน จัดสรรให้เป็นค่าดําเนินงานของ อสม.  หมู่บ้านละ 15,000 บาท  อบต.ปากแพรก  จ ํานวน 16 หมู่ บ้าน 

โดยให้ อสม.ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ และการ

จัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว73 ลงวันที 14 มกราคม 2557     

    ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (รหัสบัญชี 00241)  ตั งไว ้  รวม  5,383,000  บาท 
 

งบบุคลากร                     ตั งไว ้ รวม 2,258,000  บาท 
 

 หมวดเงินเดือน    (ฝ่ายประจํา)        ตั งไว ้รวม  2,258,000 บาท  

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน อบต.                           ตั งไว ้    650,000 บาท    

                 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนเลือนระดับ

ของพนักงานส่วนตําบล ปรับเงินเดือนขึนตามคุณวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ  

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน อบต.                    ตั งไว ้  20,000 บาท           

    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิของพนักงานอบต. 

  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                 ตั งไว1้,436,000 บาท           

    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

          ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง                   ตั งไว ้  110,000 บาท  

         เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง          

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง               ตั งไว ้  42,000  บาท 

                       เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล    

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

 

งบดําเนินการ              ตั งไว ้รวม   2,620,000 บาท 
       

            หมวดค่าตอบแทน                       ตั งไว ้รวม     170,000 บาท  

            ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                        ตั งไว ้        30,000 บาท     

      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน อบต.  พนักงานจ้างและผู ้มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมายระเบียบ

หนังสือหรือคําสังทีทางราชการกําหนด   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

  ประเภทค่าเช่าบ้าน                  ตั งไว ้   110,000 บาท    

    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน  อบต. และผู ้มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมายระเบียบหนังสือหรือ

คําสังทีทางราชการกําหนด     

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 



 

 

 

  

 

 

 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     ตั งไว ้ 10,000 บาท    

    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานอบต. และผู ้มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมาย

ระเบียบหนังสือหรือคําสังทีทางราชการกําหนด    

     ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                ตั งไว ้  20,000  บาท    

    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน อบต.  พนักงานจ้างและผู ้มีสิทธิเบิกตาม 

ทีกฎหมายระเบียบหนังสือหรือคําสังทีทางราชการกําหนด   

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
 

หมวดค่าใช้สอย               ตั งไว ้   640,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ             ตั งไว ้   470,000 บาท      

 1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ              ตั งไว ้    70,000  บาท 

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงาน  อบต. พนักงานจ้าง และมีสิทธิอืน 

ทีกฎหมายกําหนด 

 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

 2 )  ค่าจ้างเหมาบริการอืน   ๆ              ตั งไว ้  400,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ   และค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึง  

กรณีที   องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการเองได้   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครืองจักรกลและค่าจ้าง 

แรงงานคน ตามความจําเป็น  เช่น  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าวารสารต่าง ๆ   

ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวค่าถ่ายแบบแปลน  กระดาษไข   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ   เช่น  ค่า

เกลีย บด อัด ขุด ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าออกแบบเขียนแบบต่าง ๆ ค่าจ้างรางวัด ทีดินสาธารณะใน

ตําบล 

ปากแพรก  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีเข้าลักษณะรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ 

           ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

        ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ    ตั งไว ้   70,000 บาท 

  1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ       ตั งไว ้   50,000 บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

ภายในและต่างประเทศ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

2)โครงการจัดทําแผนทีตําบล     ตั งไว ้ 20,000 บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการแผนทีตําบล ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ฯลฯ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

 



 

 

 

  

 

 

      ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                          ตั งไว ้ 100,000 บาท   

                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์  กล้องถ่าย 

รูป   ทีดินและสิงก่อสร้าง  และทรัพย์สินอืนทีอยู ่ในความรับผิดชอบของส่วนโยธา  ฯลฯ  ภายในวงเงินไม่เกิน   

5,000  บาท 

         ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

 

 หมวดค่าว ัสดุ                               ตั งไว ้ 1,810,000 บาท      

 ประเภทวัสดุสํานักงาน                 ตั งไว ้     20,000 บาท   

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แผ่นที  หมึก  ดินสอ  ไม้บรรทัด  แฟ้ม    

ปากกา  แบบพิมพ์   ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ   

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

       ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ                 ตั งไว ้  150,000  บาท   

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  หลอดไฟ  บัลลาสต์  สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  

ฯลฯ    

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  

    ประเภทวัสดุก่อสร้าง                  ตั งไว ้  800,000 บาท  

               เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินผุ ลูกรัง ยางมะตอย สี แปรงทางสี ตะปู เหล็ก  

ไม้ต่าง ๆ  ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ   ซีเมนต์บล๊อก  ท่อนํา ท่อระบายนํา และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   สําหรับซ่อมแซม   

และปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  และบริการสาธารณะประโยชน์ภายในตําบล 

ปากแพรก         

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน       

      ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           ตั งไว ้ 200,000  บาท  

                เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน นํามันเบรก   

หัวเทียน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

     ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน                  ตั งไว ้ 600,000  บาท    

              เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  เบนซิน นํามันหล่อลืน  นํามัน 

ไฮโดรลิก  เพือใช้กับเครืองจักรกล  รถยนต์ส่วนกลาง  (ส่วนโยธา) เครืองตัดถนนคอนกรีต   เครืองตบดิน   

เครืองตัดหญ้า  ฯลฯ  หรือทีองค์การบริหารส่วนตําบลยืมมาจากหน่วยงานอืน ๆ ฯลฯ                 

ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  

 

 



 

 

 

  

 

        

    ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                       ตั งไว ้  30,000  บาท   

             เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน  บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 

หรือแถบ พิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน   

     ประเภทวัสดุอืนๆ                              ตั งไว ้ 10,000  บาท   

       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน  ๆ   เช่น มาตรวัดนํา  ประตูนํา ฯลฯ  

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

 

งบลงทุน                   ตั งไว ้รวม  505,000 บาท   
 

หมวดครุภัณฑ์                    ตั งไว ้รวม     5,000 บาท      

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว            ตั งไว ้         5,000 บาท 

      1) จัดซือเครืองทํานํ าเย็น                               ตั งไว ้         5,000 บาท 

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 1 เครือง  (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัด 

ซือตามราคาท้องตลาด)  

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน               ตั งไว ้ 500,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ยานพาหนะ เครืองจักรกล ทีดินและสิงก่อสร้าง 

หรือทรัพย์สินอืนๆ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์อืน ๆ  ทีอยู ่ในความรับผิดชอบของส่วน

โยธา ฯลฯ ภายในวงเงินเกิน  5,000 บาท 

ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242)          ตั งไว ้    200,000  บาท 
 

งบเงินอุดหนุน              ตั งไว ้    200,000  บาท 
 

 หมวดเงินอุดหนุน           ตั งไว ้    200,000  บาท

ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมกันเป็นสาธารณประโยชน ์ ตั งไว ้  200,000 บาท 

      1).อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพือจ่ายเป็น 

  ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําในตําบลปากแพรก                            ตังไว้    200,000  บาท 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    งานไฟฟ้าถนน 

 

 
 
 



 

 

 

  

        

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00252)             ตั งไว ้  450,000 บาท 
 

งบดําเนินการ                        ตงัไว ้  450,000 บาท 
 

หมวดค่าใช้สอย                   ตั งไว ้  450,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  ตั งไว ้  450,000 บาท  

1.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง   ผู ้บริหาร      สมาชิกสภาฯ   

เลขานุการสภาฯ   คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู ้นําชุมชนและผู ้นํากลุ่มองค์กรต่าง  ๆ  ในเขต  องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก                         ตั งไว ้  300,000  บาท 

       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล  

พนักงานจ้าง  ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ค่าตอบแทน  ค่าว ัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่  ค่าของทีระลึกวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าว ัสดุ

สํานักงาน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจ ําเป็นในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที     

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

2) โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน   ตั งไว ้  100,000  บาท 

                      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน หรือตาม  โครงการ

ที องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกกําหนด ฯลฯ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็

ของชุมชน 

3) โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต.ปากแพรก ตั งไว ้  50,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก เช่น ค่าสํารวจ ค่าจัดทําเอกสาร ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 
 
 

แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

 

งานกีฬานันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)                   ตั งไว ้ 800,000 บาท 
 

งบดําเนินการ                      ตั งไว ้ 450,000 บาท 
 

หมวดค่าใช้สอย                 ตั งไว ้ 450,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ตั งไว ้ 450,000 บาท  

     1) โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนภายในตําบลและอําเภอประจําปี พ.ศ.2558   

                                      ตั งไว ้  300,000  บาท         

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม   ค่าว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ค่าว ัสดุสํานักงาน  ค่าอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าจัดซือชุดนักกีฬา  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู ้ตัดสินเจ้าหน้าทีเทคนิคกีฬา  ค่าว ัสดุอุปกรณ์กีฬา    ค่าเช่าเตรียมสนาม    ค่าถ้วยรางวัล   

เหรียญรางวัล   ค่าวงดุริยางค์  ค่านํ าแข็งและนํ าดืม  ค่าพลุสําหรับพิธีเปิดปิด    ค่าเงินรางวัลสําหรับผู ้ชนะการ

แข่งขัน  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจ ําเป็นในการแข่งขันกีฬาในระดับตําบลและอําเภอ      

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  ว ัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ  

       2) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล              ตั งไว ้ 100,000 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม   ค่าว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ค่าว ัสดุสํานักงาน  ค่าอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าจัดซือชุดนักกีฬา  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู ้ตัดสินเจ้าหน้าทีเทคนิคกีฬา  ค่าว ัสดุอุปกรณ์กีฬา    ค่าเช่าเตรียมสนาม    ค่าถ้วยรางวัล   

เหรียญรางวัล   ค่าวงดุริยางค์  ค่านํ าแข็งและนํ าดืม  ค่าพลุสําหรับพิธีเปิดปิด    ค่าเงินรางวัลสําหรับผู ้ชนะการ

แข่งขัน  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจ ําเป็นในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  ว ัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  

      3) โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา             ตั งไว ้ 50,000  บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการแห่เทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ให้กับว ัด สํานักสงค์ ต่าง ๆ  

ในเขตพืนทีตําบลปากแพรก 

               ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  ว ัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

          งบเงินอุดหนุน                     ตั งไว ้  350,000 บาท 
 

          หมวดเงินอุดหนุน             ตั งไว ้  350,000 บาท  

          ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                     ตั งไว ้  350,000 บาท 

 1. อุดหนุนกีฬาอําเภอดอนสัก                    ตั งไว ้    50,000 บาท 

                     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอดอนสักโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนประชาชนอําเภอดอนสัก   

ประจําปี  2558   

       ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  ว ัฒนธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 

  2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน                                      ตั งไว ้ 300,000 บาท 

                    เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์   ค่าของรางวัล ชุดกีฬา   

ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเสือนักกีฬา  ค่าจัดสถานที อุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัลของขวัญ เงินรางวัลและเพือ

อุดหนุนนักกีฬาโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตตําบลปากแพรกเพือจัดส่งทีมนักกีฬาในระดับอําเภอและระดับจังหวัด และ

ค่าใช่จ่ายอืน ๆ  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา  ว ัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 

  

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (รหัสบัญชี 00263)             ตั งไว ้ 120,000 บาท 
 

งบดําเนินการ                  ตั งไว ้ 120,000 บาท 
 

หมวดค่าใช้สอย                 ตั งไว ้ 120,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ตั งไว ้ 120,000  บาท  

   1) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   ประจําปี 2558                        ตั งไว1้20,000 บาท               

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น ค่าอาหารและ

เครืองดืม    ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าว ัสดุและเผยแพร่   ค่าว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ค่าว ัสดุตกแต่งสถานทีค่าเช่า

เครืองเสียง ค่าพลุในงาน ค่าสนับสนุนรถขบวนแห่  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์  กลองยาว    เงินสนับสนุนผู้ เขา้ร่วม

ประกวดเทพีสงกรานต์    ค่าตอบแทนชุดการแสดง   ค่าว ัสดุสํานักงาน   ค่าของขวัญของรางวัล   ถ้วยรางวัลและ

เงินรางวัล  และค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจะเป็นในการจัด

งานประเพณี    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา  ว ัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (รหัสบัญชี 00312)            ตั งไว ้ 8,937,000  บาท 
 

งบลงทุน                ตั งไว ้ 8,937,000  บาท 
 

 หมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง             ตั งไว ้ 8,937,000 บาท 

  ประเภทถนน                 ตั งไว ้ 8,937,000 บาท 

  1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย – ช่องแก้ว ม.1 โดย

ดําเนินการก่อสร้างชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 263 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density   และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

หนาเฉลีย 0.03 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด 

                        ตังไว้  788,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป 130,380 บาท  เงินรายได้ 657,620 บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

   2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวิวาทสามัคคี ม.3 โดยดําเนินการ

ก่อสร้างชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 338  

ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.03 

ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด 

       ตังไว้ 1,037,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

   3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาน้อย ม.5 โดยดําเนินการก่อสร้าง

ชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม. บด

อัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.03 ม. กว้าง 

5.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด          ตังไว้  920,000.-  บาท                    

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

   4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าโก-บ่อวัว  ม.9 โดยดําเนินการ

ก่อสร้างชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 263  

ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย  

0.03 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด               ตังไว้ 801,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 



 

 

 

  

 

 

   5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายจําปี ม.8 โดยดําเนินการก่อสร้าง

ชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525  ลบ.ม. บด

อัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.03 ม. กว้าง 

5.00 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด         ตังไว้ 1,603,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

   6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกผู ้ใหญ่-เขต ต.ท่าอุแท  ม.11 โดย

ดําเนินการก่อสร้างชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 450  ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา

เฉลีย 0.03 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด        ตังไว้ 1,376,000.- บาทตั ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

   7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแร่-บ่อลูกรัง  ม.13 โดยดําเนินการ

ก่อสร้างชั นพืนทางหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 330 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 297  

ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.03 

ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 330 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารตําบลปากแพรกกําหนด      ตังไว้ 903,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนวย ม.1 โดยดําเนินการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 

ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกกําหนด       ตังไว้ 201,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

    9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใสล่าง ม.15 โดยดําเนินการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 290 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,160 

ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกกําหนด         ตังไว้ 724,000.- บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

   10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน ม.10 โดยดําเนินการก่อสร้าง

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 272 ม. หนาเฉลีย 0.12 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

1,088 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกกําหนด  ตังไว้ 584,000.- บาท     

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

 

      

 

 



 

 

 

  

 

แผนงานการเกษตร   (00320) 

 

งานส่งเสริมการเกษตร (รหัสบัญชี 00320)                 ตั งไว ้ 170,000  บาท 
 

งบดําเนินการ                     ตั งไว ้ 170,000  บาท 
 

หมวดค่าใช้สอย                 ตั งไว ้ 170,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน  ๆตั งไว ้ 40,000  บาท  

1) โครงการพัฒนาเพิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี       ตั งไว ้ 40,000 บาท 

            เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาเพิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี    

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 2) โครงการส่งเสริมการเกษตร                         ตั งไว ้ 100,000 บาท 

   เพือจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานด้านการเกษตรเกียวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 3) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง              ตงัไว ้ 30,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปากแพรก 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


