
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง
อําเภอ เขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,689,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,922,240 บาท
งบบุคลากร รวม 6,187,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจํานวน 2 อัตราๆ
ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน  และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ
ละ 880 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ11,220 บาท/เดือน,รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 9,180บาท/เดือน , สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 23 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง จํานวน1 อัตราๆ
ละ 7200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,184,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,858,680 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน12 เดือน  ประกอบด้วยตําแหน่งนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล      (ปลัดอบต.) จํานวน 1 อัตรา ,ตําแหน่งนักบริหาร
งานทัวไป จํานวน 1 อัตรา ,ตําแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา,ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา ,ตําแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,780 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบลได้แก่ เงินค่าตอบ
แทนรายเดือน จํานวน 12 เดือน สําหรับตําแหน่งนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1  อัตรา  และ เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว จํานวน 12 เดือน สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
                1.ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
กลาง         จํานวน 1 อัตรา ๆละ 7,000 บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน
                2. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา ๆละ 3,500 บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 57) พ.ศ. 2559 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,015,920 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดอบต
.จํานวน   12 เดือน ประกอบด้วย 1)พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน   1 อัตรา ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา,ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่งพนักงานตกแต่งสวน
จํานวน 1 อัตรา 2) พนักงานจ้างทัวไป ได้แก่ ตําแหน่งคนงานทัวไป (แม่
บ้าน)จํานวน 1อัตรา ,ตําแหน่งคนงานทัวไป (งานทัว
ไป) จํานวน 1 อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,940 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ของสํานัก
ปลัดอบต.จํานวน12 เดือน ประกอบด้วย1)พนักงานจ้างตามภารกิจได้แก่
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน1 อัตรา, ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1อัตรา,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา,ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 1อัตรา, ตําแหน่งพนักงานตกแต่ง
สวน จํานวน 1อัตรา 2) พนักงานจ้างทัวไป ได้แก่ ตําแหน่งคนงานทัว
ไป (แม่บ้าน)จํานวน 1อัตรา ,ตําแหน่งคนงานทัวไป (งานทัว
ไป) จํานวน 1อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 2,268,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ตรวจรับงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง, ค่าตอบแทนการสังใช้
อปพร.,    อสม.,หน่วยกู้ชีพกู้ภัย,หรือค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน,ค่าตอบแทนผู้ทีได้รับการแต่งตังจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม,เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ฯลฯ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร, พนักงาน
ส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิทีควรจะ
ได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
               1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ ทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2549
              2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 
              3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่นค่า
วารสาร,หนังสือพิมพ์,คู่มือระเบียบกฎหมายต่างๆค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก, ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, ค่าระวาง
บรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน    (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ, ค่าเบียประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, ค่าจ้าง
เหมาบริการ,ค่าติดตังไฟฟ้า,ค่าติดตังระบบประปา, ค่าติดตังโทรศัพท์,ค่า
ใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครืองโทรศัพท์พ่วง
ภายในและเครืองโทรศัพท์ภายใน,ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ เป็น
ต้น (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน) จํานวน 40,000  บาท โดยแยกดังนี
               1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตัง
ไว้ 20,000 บาทเพือค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้
จ่ายอืน  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)
 2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล , คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับ
การแต่งตังตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสังการ เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  สมาชิกอปพร. หรือทีได้รับคํา
สัง มอบหมาย อนุมัติ อนุญาต ให้เดินทางไป ราชการต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีของถิน พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ )
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 70,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จฯ ส่งเสด็จฯ พระมหา
กษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การเตรียมการหรือดําเนินการรับเสด็จฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0203.2/ว 4239 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2558  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททองตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณี
ครบวาระ, กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสัง
ให้มี การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ)รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร และหรือวุฒิสภา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร   ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4 /ว3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท
 0890.4 /468 ลงวันที 17 มกราคม 2556  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 170,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการซ่อมแซมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง  กรณีการซ่อมและ
บํารุงรักษายานพาหนะ  ได้แก่การซ่อมกลาง รถยนต์ส่วนกลางอบต.,รถ
บรรทุกนํา ขนาด 10,000 ลิตร และรถจักรยานยนต์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิน ประจําปี 2560 จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถินประจําปี  2560  ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน และผู้ทีมีส่วน
เกียวข้องในการพัฒนาท้องถิน  โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์      ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 83  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณี ( ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ประเภทวัสดุวัสดุคง
ทน  เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลข,เครืองเจาะกระดาษ, ไม้บรรทัด
เหล็ก,กรรไกร ฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,ฯลฯ เป็น
ต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด   ทีมท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ   ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หม้อ,กระทะ,กะละมัง กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด,แก้วนํา,ฯลฯ เป็น
ต้น และ ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก,สบู่,นํายาดับ
กลิน,แปรง,ไม้กวาด,ผ้าปูโต๊ะ,นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯเป็นต้น  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ   ประเภทวัสดุคง
ทน  เช่น ไขควง,ประแจ,แม่แรง,กุญแจปากตาย, กุญแจเลือน,คืม
ล็อค,ล็อคเกียร์,ล็อคคลัช,กระจกโค้งมน,ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระ
พริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน,กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น  ประเภทวัสดุสิน
เปลือง   เช่น ยางรถยนต์,นํามันเบรก น็อตและสกูร ,สายไมล์,เพลา,ฟิลม์
กรองแสง ฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น
เบาะรถยนต์,เครืองยนต์ (อะไหล่),    ชุดเกียร์รถยนต์,เบรก,ครัช,พวง
มาลัย, สายพานใบพัด,หม้อนําฯลฯ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/         ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่นแก๊สหุงต้ม ,นํามันเชือเพลิง ,นํามันดีเซล , นํามันเบนซิน เป็น
ต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  ประเภทวัสดุคง
ทน  ได้แก่ เคียว,ปริงเกอร์,จอบหมุน,จานพรวน,ผ่านไถกระทะ,คราดชี
พรวนดินระหว่างแปลง,เครืองดักแมลง,,ฯลฯเป็นต้น ประเภท วัสดุสิน
เปลือง เช่น ปุ๋ย,ยาป้องกันและจํากัดศัตรูพืชและสัตว์,พืชและสัตว์,พันธุ์
สัตว์ปีกและสัตว์นํา,นําเชือพันธ์สัตว์,วัสดุเพาะชํา,อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่นใบมีด,เชือก,ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก,หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ประเภทวัสดุคง
ทน  ได้แก่ แผ่นจานบันทึกข้อมูล,แป้นพิมพ์,ฯลฯเป็นต้น ประเภท วัสดุสิน
เปลือง เช่น หมึกเครืองพิมพ์, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ,แผ่นซี
ดี, (Diskette,Fooppy Disk, Foppy Disk,Compact Disk ) ฯลฯ
 เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
          1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
          2)รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
          3)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
          4)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 328,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีทีอยู่ในความดูแลรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและสถานทีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
          1)เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานทีใช้ในการติดต่อราชการรวมถึง
ค่าใช้ทีให้ได้ซึงบริการ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ  เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่า
ภาษีฯลฯ เป็นต้น ตังไว้ 8,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
          2)เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททองรวมถึงค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลือนทีประจําองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทอง ตัง
ไว1้2,000 บาท ตามหนังสือที มท0808.4/ว1551 ลงวันที  26
  พฤษภาคม  2553(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ เป็นต้น (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสือสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ และค่าสือสารอืนๆรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 466,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 10,800 บาท
              เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี    จํานวน  9   ตัว ราคาตัวละ 1,200
 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี 
             -เก้าอีสํานักงานทัวไปมีทีพักแขนเป็นพลาสติกอย่างหนา 
             -ขาก้าวอีแบบ 5 แฉก ขาตันมีล้อ เป็นพลาสติกอย่างหนา  
            - แกนกระบอกไม้น้อยกว่า  8 นิว แกนหมุนเป็นเกลียวเหล็ก
หมุน ปรับสูงตําได้
             -ใช้ฟองนําเกรด A อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 นิวติดเบาะนังและพนัก
พิง  หุ้มด้วยหนังเทียม
             -โครงเก้าอีใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 หุน  หนา 1
 มิลลิเมตร     (ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที  22 มิถุนายน 2552
)                                    (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 37,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน      (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  30,000 BTU 
จํานวน 1 เครือง พร้อมติดตัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์    จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน  1 ตัว ขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า 70 ซม. กว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. มีลินชักเก็บของ   1 ช่อง (ตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที     มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที  22 มิถุนายน 2552) (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 416,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง  ตามรูปแบบทีอบต.กําหนด (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างรัวทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง จํานวน 99,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง ปริมาณงาน ขนาด
ยาว 30 เมตร      สูง 2 เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททองกําหนด  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ จํานวน 217,500 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง  ปริมาณงานพืนทีคอนกรีต
รวม        ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร หนา 0.10  เมตร (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ชุด  ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 -2562
) หน้า 13 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,291,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,989,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,989,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,434,120 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ของกองคลัง  จํานวน 12 เดือน  ประกอบ
ด้วย ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จํานวน 1
 อัตรา ,ตําแหน่ง         นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา ,ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ,ตําแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา ,ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

      
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล ของกองคลัง  จํานวน 12 เดือน  สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1
 อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งนักบริหารงานคลังระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดเรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 57) พ.ศ.2559  (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 424,200 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของกองคลัง จํานวน 12
 เดือน  ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,080 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างของกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วยตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําหรือปรับ
ปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัด
เก็ฐภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัด
สําเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัดเก็บข้อมูล ค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เพือนําไปใช้ในการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) หน้า 80 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ของ
กองคลัง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิมเติม  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ประเภทวัสดุวัสดุคง
ทน  เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลข,เครืองเจาะกระดาษ,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรร
ไกรฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,ฯลฯ เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด     ทีมท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆประเภทวัสดุวัสดุคง
ทน  เช่น แป้นพิมพ์,โปรแกรมต่างๆฯลฯ เป็นต้น,ประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่น หมึกพิมพ์,อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ,ซีดี
รอมไดร์ฟ,แผ่นกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 32,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 29,000 บาท

          ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จํานวน1 ชุด  สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) ตังไว้  29,000
 บาท คุณลักษณะพืนฐานมีดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 – มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
      ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน 1 เครือง จํานวน 3,200 บาท
            -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
ตังไว้ 3200 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยและฟืนฟูความ
เสียหายจากเหตุสาธารณภัยทีเกิดขึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
    
โครงการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยทางถนน เพือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  ได้แก่ เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น และปฏิบัติตามมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเทียว และราษฎรในพืนที  เช่น ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)
โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน ประจําปี 2559  เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ,ค่าจัดสถานที,  ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ       ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร,    ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ,ค่าอาหาร , ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ เป็นต้น (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง, สายดับ
เพลิง, ถังดับเพลิง ,ลูกบอลดับเพลิง,ผงเคมีดับเพลิง,นํายาเคมี,ท่อต่อสาย
ยาง ฯลฯ  เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ว1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ (ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 981,045 บาท
งบบุคลากร รวม 800,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 800,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 749,200 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วยตําแหน่งนักบริหารงานการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานส่วนตําบล ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น จํานวน  1 อัตรา ๆ
 ละ 3500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 57) พ.ศ.2559                         (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,780 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ประจําปี            ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 12 เดือน สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  1 อัตรา  (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

งบดําเนินงาน รวม 180,065 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,065 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,065 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร       ค่าเย็บหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา   และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี        ตามคําพิพากษา ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าจ้างแรง
งาน ,ค่าจ้างเหมาบริการพีเลียงเด็กเล็ก ฯลฯเป็นต้น (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าใช้ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือผู้ทีได้รับมอบ
หมาย      แต่งตังหรือมีคําสังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างๆ  เช่น ค่า
เบียเลียง         ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็น          ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  ในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ประเภทวัสดุวัสดุคง
ทน         เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลข,เครืองเจาะกระดาษ,ไม้บรรทัด
เหล็ก,          กรรไกร ฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,  ปากกา,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,ฯลฯ เป็น
ต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม     หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,639,975 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,127,975 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด จํานวน 76,500 บาท
           เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)                 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด จํานวน 45 คน (ข้อมูล
จํานวนเด็ก           ณ วันที10 มิถุนายน 2559) คนละ 1,700 บาท/ปี
ได้แก่ ค่าสือการเรียน  การสอน, ค่าวัสดุการศึกษา,และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.2/ว 801 ลง
วันที 11 มีนาคม 2551        ทังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริม              การปกครองท้องถิน ( ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป )
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล จํานวน 291,200 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล จํานวนเด็กนัก
เรียน                                (ณ วันที 10 มิถุนายน 2559) จํานวน 52
 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน       จํานวน 280 วัน  (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉันเพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด 
จํานวน 3 คนๆ ละ 2000 บาท (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 226,500 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี
             1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด จํานวน 220,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก จํานวน 45 คน คนละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245
 วัน             ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)          
            2) ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 6000 บาท  เพือเป็นค่าใช้
จ่าย          ค่าบริการ ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด ( ตังจ่าย
จากเงินรายได้ )
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ค่าวัสดุ รวม 1,527,775 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,527,775 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ดังนี
               1) ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
ปุด จํานวน 45 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล  จํานวน 52
 คน รวมจํานวน  97 คน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559
) จํานวน 260 วัน  ทังนีตังตามราคากลางของทางราชการกําหนด และจะ
เบิกจ่าย
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(อัตราการจัดสรรงบประมาณคนละ 7.37 บาท/คน/วัน)
              2) ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลปราสาท
ทอง  สําหรับเด็กอนุบาลและป.1 -ป.6 จํานวน 260 วัน รวมจํานวน 628
 คน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 ) ดังนี
                 2.1 โรงเรียนบ้านฉันเพล  จํานวน 171 คน 
                 2.2 โรงเรียนบ้านพะเนา   จํานวน 83 คน
                 2.3 โรงเรียนบ้านบุญโลก  จํานวน 70 คน
                 2.4 โรงเรียนบ้านสามโค   จํานวน 63 คน
                 2.5 โรงเรียนบ้านแสรออ   จํานวน 241 คน
ทังนีตังตามราคากลางของทางราชการกําหนดและจะเบิกจ่ายเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป) 
          

งบเงินอุดหนุน รวม 2,512,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,512,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,512,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตพืนที
ตําบลปราสาททอง  จํานวน 5 แห่ง  ดังนี
                  1)โรงเรียนบ้านฉันเพล จํานวนเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน 
ป.1 – ป.6 (ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)จํานวน171คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 684,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 
                 2)โรงเรียนบ้านพะเนา  จํานวนเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน
 ป.1- ป.6 ( ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)จํานวน 83 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 332,000บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป        
                 3)โรงเรียนบ้านบุญโลก จํานวนเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป
.1- ป.6 ( ณ วันที 10 มิถุนายน 2559) จํานวน 70 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 280,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 
                 4)โรงเรียนบ้านสามโค จํานวนเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป
.1- ป.6    ( ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)  จํานวน 63 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 252,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 
                 5)โรงเรียนบ้านแสรออ จํานวนเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป
.1- ป.6 ( ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)จํานวน  241คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  964,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2560  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท0313.4 /ว1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) 
หน้า 51 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 240,000 บาท
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน  240,000 บาท   ดังนี
  (1) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิมเวลารู้ (การเลียงโคเนือ)ให้แก่โรงเรียนบ้านแสรออ จํานวน 50,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
  (2) อุดหนุนโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ให้แก่โรงเรียน
บ้านสามโค จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
  (3) อุดหนุนโครงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านฉันเพล จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
  (4)อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห่างไกลยาเสพติด ให้โรงเรียน
บ้านบุญโลก  จํานวน 30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผน
งานการศึกษา
  (5) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงห่างไกลยาเสพติด ให้แก้โรงเรียนบ้านพะ
เนา จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา
               (6) อุดหนุนโครงการยกผลสัมฤทธิการสอบ NT และ   O –
 NET ของนักเรียนพืนทีตําบลปราสาททอง จํานวน 70,000 บาท ให้แก่
โรงเรียนบ้านแสรออ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 240,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค เช่น
โรคไข้เลือดออก,โรคมือเท้าปาก,โรคไข้หวัดใหญ่,โรคเล็บโตสไปโรซิส
 ฯลฯ และโรคอืนๆ เป็นต้น  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 72 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 72,000 บาท
          1.ค่าจัดซือชุดตรวจปัสสาวะ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือชุดตรวจปัสสาวะสําหรับใช้ตรวจสารเสพติดตามนโยบายรัฐบาลใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
           2.ค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย  ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลายสําหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพืนทีตําบล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
           3.ค่าจัดซือนํายาพ่นยุง  ตังไว้ 12,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
นํายาพ่นยุง สําหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน
พืนทีตําบล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 148,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 148,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 41,300 บาท
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน    41,300 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้ส่วนราชการ ดังนี
 1. อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันจํากัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่า
ธรรมเนียม ให้แก่ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขวาสินรินทร์  
ตังไว้ 31,300 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 72
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้แก่ทีทําการปกครอง
อําเภอเขวาสินรินทร์  ตังไว้  10,000 บาท  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 86 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 107,500 บาท
              1)อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ สาธารณ
สุขมูลฐานระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ตังไว้ 97,500 บาท  ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.3/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 -2562) หน้า 73 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
             2) อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์แก่
ราษฎรทีประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทังช่วย
เหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่สํานัก
งานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตังไว้  10,000 บาท ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 62  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าสงเคราะห์ครอบครัวทีมีฐานะยากจน จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ราษฎรครอบครัวมีฐานะยากจนตามหลัก
เกณฑ์ทีอบต.กําหนด  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 61 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าสงเคราะห์เด็กทีถูกทอดทิง  ยากไร้  หรือครอบครัวยากจน จํานวน 70,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เด็กทีถูกทอดทิงยากไร้หรือครอบครัวยาก
จนตามหลักเกณฑ์ที อบต.กําหนด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 61 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ จํานวน 80,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ เช่น 
ค่าซ่อมแซม /ก่อสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สิงก่อสร้าง ในการปรับปรุงซ่อม
แซม
ทีอยู่อาศัยผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์ที อบต.กําหนด ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 61 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,153,240 บาท
งบบุคลากร รวม 783,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 783,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 586,560 บาท
             เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง  จํานวน 12 เดือน ประด้วย ตําแหน่งนัก
บริหารงานช่างระดับต้น จํานวน 1 อัตรา และ ตําแหน่งนายช่างโยธา
ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลกอง
ช่าง  สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างระดับต้น จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 3500 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
สุรินทร์  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 57) พ.ศ.2559
          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,680 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา จํานวน1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือน  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ ของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างกองช่าง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆของกองช่าง  ประเภทวัสดุวัสดุ
คงทน  เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลข,เครืองเจาะกระดาษ, ไม้บรรทัด
เหล็ก,กรรไกร ฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,
ปากกา,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,ฯลฯ เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไม้
ต่างๆ ,ค้อน,คีม,ชะแลง,จอบ,สิว,เสียม,เลือยฯลฯ เป็นต้น ,ประเภทวัสดุสิน
เปลือง เช่น นํามันทาไม้,ทินเนอร์,สี,ปูนซีเมนต์,ทราย,อิฐหรือซีเมนต์
บล็อค,กระเบือง,สังกะสี,ฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์,ประปา,ท่อต่างๆ,ท่อนําบาดาล ฯลฯ
เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคง
ทน  เช่น  แผ่นกรองแสง, สายเคเบิล,เมนบอร์ด,เมาส์,เครืองกระจาย
สัญญาณ เมมโมรีชิป แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น ,ประเภท
วัสดุสินเปลือง เช่น หมึกพิมพ์,แผนซีดี,อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ  และ
ประเภทวัสดุอปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ต่าง ฯลฯเป็นต้น  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 240,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 240,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง  เช่น ถนน คสล
. ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด ทราย ดิน ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมถนน ซอย
ต่างๆ ถนนลาดยางอัลฟันต์ สะพาน  ราวสะพาน หูข้างสะพาน คสล. ราง
ระบายนํา คสล. ฝารางระบายนํา ระบบไฟฟ้า และสิงก่อสร้างอืนๆ ทีชํารุด
ให้อยู่ในสภาพดี หรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร   (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ )

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,619,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ตําบล ให้สามารถใช้การได้ดีตามปกติ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 -2562) หน้า 34 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  ประเภทวัสดุคง
ทน  เช่น ไมโครโฟน,ขาตังไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้า,เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า,ฯลฯ เป็นต้น ,ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ฟิว,เทปพันสายไฟ,สาย
ไฟ,หลอดไฟ,ปลักไฟฟ้า,เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น และประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่นดอกลําโพง,แผงวงจร,แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 1,169,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,169,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฉันเพล หมู่ที 2 จํานวน 61,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางเสรียญ จารัตน์ หมู่ที 2 บ้านฉันเพล ตําบลปราสาททอง   
อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง กําหนด) 
ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 -2562 (หน้า 13)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสอน หมู่ที 11 จํานวน 99,700 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางทองคู่ ถึง เมรุวัดปราสาททอง  หมู่ที 11 บ้านตาสอน ตําบลปราสาท
ทอง
อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ยาว 53  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า  
212  ตารางเมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 16 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิน้อย หมู่ที 12 จํานวน 99,700 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ
น้อย ถึง สํานักสงฆ์หนองโพธิน้อย หมู่ที 12 บ้านโพธิน้อย ตําบลปราสาท
ทอง  
อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 212 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททองกําหนด) ตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ
.ศ.2560 -2562) 
หน้า 17 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระงอล หมู่ที 4 จํานวน 183,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านระ
งอล 
-  คุ้มบุญโลก หมู่ที 4  บ้านระงอล ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสิ
นรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว 79
  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  395
  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30  เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ชุด ( ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 14 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามโค หมู่ที 6 จํานวน 83,700 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงเรียน
บ้านสามโค ถึง ถนนทางหลวงชนบท (โดยเริมจากถนนทางหลวงชนบท) 
หมู่ที 6 บ้านสามโค  ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 43 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 172  ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง กําหนด)  ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 -2562) หน้า  15 (ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 25/11/2559  10:20:28 หน้า : 22/34



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฉันเพล หมู่ที 1 จํานวน 98,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทีดินนายม
วด 
จารัตน์ ถึง เมรุวัดฉันเพล หมู่ที 1 บ้านฉันเพล ตําบลปราสาท
ทอง           อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง  3 เมตร  ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตามแผน
พัฒนา 
3 ปี (พ.ศ. 2560 -  2562) หน้า12 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมสร้างถนนดิน บ้านพะเนา หมู่ที 3 จํานวน 69,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดิน จากทีนานางเยาวลักษณ์ บุญ
เสริม 
ถึง ทีนานางบวร ทุรานุศ หมู่ที 3 บ้านพะเนา ตําบลปราสาททอง 
อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  5
 เมตร  ยาว 365 เมตร  สูงเฉลีย 0.70 เมตร  หรือมีปริมาตรดินรวมไม่
น้อยกว่า 1,456 ลูกบาศก์เมตร ลาดเอียง 1 : 1 และวางท่อระบาย
นํา Dia 0.60x1.00 เมตร ท่อจํานวน 28 ท่อน (ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด)  ตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 20
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านฉันเพล หมู่ที 2 จํานวน 30,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  จากหนองตามล ถึง 
บ้าน นายเดอะ  สุขตัน หมู่ที 2 บ้านฉันเพล   ตําบลปราสาททอง   
อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3 เมตร 
ยาว 80 เมตร  สูงเฉลีย 0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อย
กว่า 120 ลูกบาศก์เมตร และเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกรวมไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ.2560 -2562
) หน้า 22 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านตาปุด หมู่ที 7 จํานวน 99,700 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  จากทีนา 
นางสมศักดิ ยืนยาว ถึงคลองป่า  หมู่ที 7 บ้านตาปุด ตําบลปราสาททอง  
อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  3
  เมตร  ยาว 580  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
รวมไม่น้อยกว่า 174 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ.2560 -2562
) หน้า 25 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที 3 จํานวน 24,600 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  จากบ้าน นายวัล
ลพ  ถึง  นายหนูดวน  หมู่ที 3  บ้านพะเนา ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวา
สินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  2
  เมตร  ยาว 215  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
รวมไม่น้อยกว่า 43 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ.2560 -2562
  หน้า 23)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านระไซร์ หมู่ที 10 จํานวน 70,500 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกสายทางป่าช้า หมู่
ที 10  บ้านระไซร์ ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา 3
 ปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 26 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านสามโค หมู่ที 6 จํานวน 51,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  จากสายตะวันออกหมู่
บ้านถนนบ้านสระกลาง ถึง ถนนจากหมู่บ้านไป รร.สามโค หมู่ที 6 บ้าน
สามโค  ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว 300  เมตร  หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา  3
 ปี 
(พ.ศ.2560 -2562) หน้า 25 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไทร หมู่ที 5 จํานวน 99,700 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  จากทีนา นายคํา
พุทธ     พูนชัย ถึง ทีนา นางเชียว  ไทยเทียง หมู่ที 5 บ้านหนอง
ไทร                   ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  3 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลีย 0.10
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 174 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) 
ตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 24 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที 9 จํานวน 99,700 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก จากทีนานายกึม
            สมัครสมาน ถึง ทีนานางวิไลพร อุดมทวี หมู่ที 9 บ้านใหม่  
ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  3 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 174 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตามแผนพัฒนา  3
 ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 25 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 25/11/2559  10:20:28 หน้า : 24/34



งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร์  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า การ
เพิมกําลังไฟฟ้า,การบํารุง หรือรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานบําบัดนําเสีย รวม 165,900 บาท
งบลงทุน รวม 165,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 165,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อระบายนํา บ้านแสรออ หมู่ที 8 จํานวน 137,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา จากบ้านนายสมเกียรติ ถึงทีดิน
นายสมพงษ์  หมู่ที 8 บ้านแสรออ ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสิ
นรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงานวางท่อระบายนํา Dia 0.40 x 1.00
 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ชุด (ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททองกําหนด) ตามแผน
พัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 -2562) หน้า 28 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการวางท่อระบายนํา บ้านหนองโพธิ หมู่ที 13 จํานวน 28,900 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา จากบ้านนางคําผอย ถึงสวนนาง
ทิพวรรณ  หมู่ที 13 บ้านหนองโพธิ ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสิ
นรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา Dia 0.60x1.00 
เมตร ยาว 50 เมตร (ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง
กําหนด) ตามแนผพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 28 (ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,010,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดการขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดการขยะ
ชุมชน ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน ,ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์,  ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร,ค่า
หนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าป้าย
โครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,
ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือ
สังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 -2562) หน้า  74 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 200,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด,ค่าเช่าอุปกรณ์,
ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน ,ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์, ค่าอุปกรณ์,
ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่า
สมนาคุณวิทยากร,อาอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ,ค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 -2562) หน้า 67 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,  ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน , ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์,  ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่าย
เอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าสมณาคุณวิทยากร,ค่าจัด
นิทรรศการต่างๆ ,ค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ,ค่า
อาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการที
เกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิน
ไทย ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด,ค่าเช่าอุปกรณ์,ค่าวัสดุ,เครืองเขียน,ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์,
ค่าอุปกรณ์,ค่าประกาศนียบัตร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,
ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าจัดนิทรรศการต่างๆ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง และแผนพัฒนาสาม
ปี 
(พ.ศ 2560 -2562) หน้า 84 (เงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,  ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน,ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์, ค่าอุปกรณ์,ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร,ค่า
หนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าป้าย
โครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 25/11/2559  10:20:28 หน้า : 26/34



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่า
ใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,  ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน , ค่าพิมพ์
เอกสาร
และสิงพิมพ์, ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่า
เช่าเครืองเสียง,ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ 2560 -2562) หน้า   68 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลปราสาททอง จํานวน 200,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลปราสาททอง ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,ค่าวัสดุ,
เครืองเขียน ,ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์,ค่าอุปกรณ์,ค่าประกาศนียบัตร,
ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ 2560 -2562) หน้า 68 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้และผลิตเตาหุง
ต้มประสิทธิภาพสูง ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,  ค่าวัสดุ ,เครือง
เขียน , ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์,  ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่า
ถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่า
อาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 -2562) หน้า 78 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชนําน้อย จํานวน 70,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชนํา
น้อย ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด,ค่าเช่าอุปกรณ์,ค่าวัสดุ,เครืองเขียน,ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์,  ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร,ค่า
หนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าป้าย
โครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,
ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 -2562
) หน้า 71 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทอผ้าไหมเอกลักษณ์ตําบลปราสาททอง จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทอผ้า
ไหมเอกลักษณ์ตําบลปราสาททอง ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 
เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่า
วัสดุ ,เครืองเขียน ,ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์,ค่าอุปกรณ์, ค่า
ประกาศนียบัตร, 
ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าสมนาคุณวิทยากร ,
ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 -2562) หน้า 70 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอบต.พบประชาชน จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.พบประชาชน 
ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าตกแต่งสถานที 
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,  ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน , 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์,  ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, 
ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าสมนาคุณวิทยากร ,
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ,ค่าจัดนิทรรศการต่างๆฯลฯ เป็นต้น 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ 2560 -2562) หน้า 85 (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จํานวน 20,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิด ,ค่าเช่าอุปกรณ์,  ค่าวัสดุ ,เครืองเขียน , ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์,  ค่าอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่าย
เอกสาร,ค่าหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร,ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์,ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าสมณาคุณวิทยากร ,ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ 2560 -2562) หน้า  83  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ โครงการงานรัฐพิธีและ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอเขวา
สินริทร์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 84 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 482,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬา จํานวน 150,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562 ) หน้า 52 (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลปราสาททอง ประจําปี 2560 จํานวน 300,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นการใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชนตําบลปราสาททอง (ปราสาททอง
เกมส์) ประจําปี 2560 ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 53 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)
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งบลงทุน รวม 32,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (สําหรับงานประมวลผล แบบที 
2) จํานวน ๑ ชุด

จํานวน 29,000 บาท

             เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง  
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  - มีหน่วยประมวลผล
เพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562 ) หน้า 80 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
 

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน ๑ เครือง จํานวน 3,200 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562
) หน้า 80
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ หรือ พิธีกรรมทางศาสนา  และ
วันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามระเบียบและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด, ค่าตกแต่งสถานที, 
การจัดการแสดง,การประกวดขบวนต้นเทียน,ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ,เค่าเช่าอุปกรณ์,ค่าประชาสัมพันธ์
โครงการ,ค่าป้ายต่างๆ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ตามระเบียบและหนังสือ
สังการทีเกียวข้องเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562
 ) หน้า 57 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการจัดงานประจําปีองค์ปราสาททอง จํานวน 400,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
ประจําปี
องค์ปราสาททอง โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ,ค่าตกแต่งสถานที, 
การจัดการแสดง ,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ,เค่าเช่าอุปกรณ์,ค่าประชาสัมพันธ์
โครงการ,ค่าป้ายต่างๆ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ตามระเบียบและหนังสือ
สังการทีเกียวข้องเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562
 ) หน้า 58
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจําปี 2560   โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิดการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที, ค่า
วัสดุ, อุปกรณ์ ,ค่าเช่าอุปกรณ์,ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าประกาศนีย
บัตร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าเอกสารคู่มือ เป็นต้น และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 55
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตามโครงการเทศกาล
ประเพณี "นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจําปี 2560 
ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอเขวาสินรินทร์   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 56 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลปราสาททอง

จํานวน 20,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปราสาททอง  ตามระเบียบและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2560
 ) หน้า 38
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
โครงการฝึกอบรมการผลิตพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร จํานวน 100,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการผลิต
พันธ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร ประจําปี 2560 เพือส่งเสริมกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธ์ข้าวตําบลปราสาททอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด,ค่า
ตกแต่งสถานที, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าเอกสาร,คู่มือ
การฝึกอบรม,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 39
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือโค จํานวน 100,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโค  เพือส่งเสริมอาชีพการเลียงโค ให้แก่
เกษตรกรผู้ยากไร้ตําบลปราสาททอง ตามหลักเกณฑ์ทีอบต.กําหนด  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 39 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 100,000 บาท
           เพือเป็นจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน โครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระ
บรมราชินีนาถ โดยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา และป่า รวมทังสร้าง
จิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม  2559 และแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 85  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,422,800 บาท
งบกลาง รวม 11,422,800 บาท
งบกลาง รวม 11,422,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้านในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ทีองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง จะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบียประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมพ.ศ.2533  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,654,400 บาท
           เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปที
มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึนทะเบียนขอรับเบียยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2552 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560 -2562) หน้า 60 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,958,400 บาท
           เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ  ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดที
ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเบียความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน    (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผน
พัฒนาสามปี   (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 60 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชือทีได้รับ
อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 16 ข้อ 17 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562
) หน้า 60
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉิน หรือเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึนหรือ จําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม หรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยส่วนรวม เช่น กรณีวาตภัย อุทกภัยอัคคีภัยหรือในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือ กรณีเงิน
ไม่พอจ่าย ฯลฯ เป็นต้น  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 210,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง ได้แก่  
          1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช
.) จํานวน  110,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
          2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราสาท
ทอง จํานวน  100,000  บาท  เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลปราสาททองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ประจําปี พ.ศ.2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)
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