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อําเภอ เขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2558

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง
3.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง จํานวน 24 คน   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,318,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
คน  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
งบบุคลากร รวม 5,693,700 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,271,700 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 23,490,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมการก่อสร้าง , ค่าตอบแทนการสังใช้,
อปพร.,อสม.,หน่วยกู้ชีพกู้ภัย,หรือค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน,  ค่าตอบแทนผู้ทีได้รับการแต่งตังจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ,  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึก
อบรม, เงินประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,867,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัดอบต. จํานวน 7 อัตรา ,โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 5 อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล, พนักงานขับรถ
ยนต์ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร, พนักงานตกแต่งสวนและพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา,
ตําแหน่งแม่บ้าน และคนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 232,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบต.  จํานวน
7 อัตรา  โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 5 อัตรา
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล,  พนักงานขับรถยนต์, ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,
พนักงานตกแต่งสวนและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง
แม่บ้าน และคนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 595,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที
ควรได้รับตามระเบียบกําหนด ให้แก่นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล และนักบริหารงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่นค่าตอบแทนราย
เดือน ตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับ 8
จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 76,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพนักงานส่วน
ตําบลของสํานักงานปลัดอบต.  จํานวน 6 อัตรา  ตําแหน่ง  นักบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล, นักบริหารงานทัวไป, นักพัฒนาชุมชน, เจ้า
หน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน, บุคลากร, เจ้าพนักงานธุรการ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,590,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,604,180 บาท
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1.ประเภทค่ารับรอง ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองกับการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วยและ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ต้องจ่าย ทีเกียวกับการรับรองต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล
ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28
กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่าเลียง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.ประเภทค่าเลียงรับรอง  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียง
รับรอง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง ,
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือหนังสือสังการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม เครืองดืม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการ
รับรอง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณ และการเบิกจ่าย
เงินค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนา,ค่าวารสาร, หนังสือพิมพ์, คู่มือระเบียบกฎหมายต่างๆ
ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการ เพือให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตังอุปกรณ์เพิมเติม , ค่าวางท่อ
ประปาภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้นําประปา ค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม, ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตังโทรศัพท์ ,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี,ค่าเย็นหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ,ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบียประกันภัย, ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ,  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ผู้บริหารท้องถิน และผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนตําบลท้องถิน พ.ศ.2541 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง  ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการหรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรียางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง รถยนต์หม้อนํารถยนต์
เบาะรถยนต์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําดืม ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงขอทีมี
ลักษณะคงทนถวรและมีราคาต่อหน่อยหรือต่อชุมไม่เกิน 5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึง
โดยสภาพ เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร   และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติวงเงินครังหนึงไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททองตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบ
วาระ, กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสัง
ให้เลือกตังใหม่)รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท
0890.4 /ว1932 ลว. 16 มิ.ย.53 และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต. อปพร. อสม.หรือผู้ทีได้รับการมอบหมายให้เดินทาง
ไปราชการ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถินประจําปี 2558  ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน หรือผู้
เข้ารับการฝึกอบรมตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิน ประจําปี
2558

จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาทตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,711,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่นค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ และค่าสือสารอืนๆรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกันตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลขเช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครืองค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าภาษีฯลฯ เป็นต้น ตังไว้ 12,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททองรวมถึงค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการโทรศัพท์
เคลือนทีประจําองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทองตังไว้12,000 บาท
ตามหนังสือที มท0808.4/ว1551 ลงวันที  26  พฤษภาคม  2553 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและสถานทีอยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททองตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททองตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 207,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับ
ผลหมึก สําหับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ดเมมโมรี ปรินเตอร์  จอมอนิเตอร์
โปรแกรมอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคมต่อหน่วยต่อชุด ไม่เกิน
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างของส่วนการ
คลังจํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวและค่าปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ของส่วนการคลัง จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 201,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที
ควรได้รับตามระเบียบกําหนดได้แก่ นักบริหารงานคลัง จํานวน 1
อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบลส่วน
การคลัง จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,
นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และ เจ้าพนักงาน
พัสดุ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 47,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ส่วนการคลัง จํานวน 5 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงาน
พัสดุพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,088,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,414,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,414,660 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 1,937,660 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชัน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 14
เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปราก
ฎในแผนงานบริหารทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า
87

2.ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชัน จํานวน 1,541,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวรอบทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง (ตามแบบที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-
2560 หน้า 87

1.ค่าก่อสร้างรัวบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง จํานวน 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,641,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัว
พิมพ์สีหรือแบบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์เมาท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ปากกา ดินสอ ยางลบ นําหมึกไม้
บรรทัดหรือ วัสดุอืน ๆ แบบพิมพ์และเอกสารทางด้านบัญชี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการจัดทําหรือปรับปรุง
แผนทีภาษี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับ
การไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมฝึกอบรมและสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและผู้ทีได้รับมอบหมายตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานส่วนตําบลผู้
มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด    ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในชุมชน
ประจําปี 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน

3.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในชุมชน ประจําปี 2558 จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว 587 ลงวันที 1 มีนาคม
2556 ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน

2.ค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยและฟืนฟูความเสีย
หายจากเหตุสาธารณภัยที
เกิดขึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททองตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ค่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี.
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15  นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

2.ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง จํานวน 3,000 บาท

โดยมีส่วนประกอบไม่ตํากว่า
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 4แกนหลัก (4 core)
หรือ 8แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจําแบบ  L3 Cache Memory ไม่
น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) 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 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18 นิว จํานวน 1 หน่วย  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

1.ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลแบบที 2) จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
งบลงทุน รวม 33,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้ทีมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

เพือเป็นค่าเงินเพิมครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 2 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและปรับปรุง
ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จํานวน  2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนการการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา จํานวน  1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก
รวมจํานวน 3 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนการการ
ศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 667,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,620 บาท
งบบุคลากร รวม 841,620 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 941,620 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิงเช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับ
เพลิงหมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ไม้ตีไฟข้อต่อสายยาง นํายาเคมี ฯลฯ
เป็นต้นซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
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1)ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุดจํานวน
111,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็ก จํานวน  57 คน  คนละ
7 บาท จํานวน  280 วัน  ทังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปปรากฎในแผนงานการศึกษา

2)ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)ในเขตตําบลปราสาททอง จํานวน
1,190,280  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กอนุบาล
และ ป.1– ป.6 จํานวน 654 คน คนละ 7 บาท จํานวน  260 วัน  ทังนี
จะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,302,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,302,000 บาท

2.1 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาปุด  จํานวน 319,200บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กจํานวน 57 คน คนละ 20
บาท ต่อคน จํานวน 280 วัน  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2.2 ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 6,000บาท  เพือเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 325,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาปุด  จํานวน 3 คน  คนละ 2,000บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 331,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,633,200 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,249,200 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน สิงของต่างๆ เพือใช้ใน
งานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น กระดาษ  คลิ
ปหนีบกระดาษ แฟ้ม เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานการศึกษา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี
2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 310,000 บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษาประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบลปราสาททอง
จํานวน 2,616,000 บาททังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินดังนี
(1) โรงเรียนบ้านฉันเพล จํานวน720,000บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป.1 – ป.6  จํานวน 180
คนคนละ 20 บาท  จํานวน 200 วันตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา
(2) โรงเรียนบ้านบุญโลก จํานวน 280,000บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและนักเรียน ชัน ป.1 – ป.6  จํานวน 70
คนคนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(3) โรงเรียนบ้านพะเนา จํานวน 288,000บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและ นักเรียนชัน ป.1 – ป.6  จํานวน 72
คน  คนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(4) โรงเรียนบ้านสามโค จํานวน 252,000บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป.1 – ป.6  จํานวน 63  คน
คนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา
(5) โรงเรียนบ้านแสรออ จํานวน1,076,000บาท เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป.1 – ป.6  จํานวน
269  คน คนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,616,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,616,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,616,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการดังนี
1. อุดหนุนโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สํานัก
งานปศุสัตว์อําเภอเขวาสินรินทร์จํานวน 31,300  บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้ทีทําการปกครอง
อําเภอเขวาสินรินทร์จํานวน  10,000บาทตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 41,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 246,300 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 246,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดตรวจปัสสาวะสําหรับใช้ตรวจสารเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค เช่น โรคไข้
เลือดออก, โรคมือเท้าปาก,โรคไข้หวัดใหญ่,โรคเล็บโตสไปโรซิส ฯลฯ
และโรคอืนๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 316,300 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการจํานวน  160,000 บาท   ดังนี
(1) อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะงานปูนให้แก่โรงเรียนบ้านแสรออ
จํานวน 40,000บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา
(2) อุดหนุนโครงการฝึกทักษะอาชีพ(เกษตรอินทรีย์)ให้แก่โรงเรียน
บ้านสามโค จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา
(3) อุดหนุนโครงการฝึกทักษะงานปูนให้แก่โรงเรียนบ้านฉันเพล
จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา
(4) อุดหนุนโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เลียงไก่พันธ์ไข่) ให้โรงเรียนบ้านบุญโลก
จํานวน 30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา
(5)อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้แก้โรงเรียนบ้านพะ
เนา จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด  จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งนัก
บริหารงานช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลส่วนโยธา  จํานวน  2
อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง และช่างโยธา  พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 477,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,400 บาท
งบบุคลากร รวม 627,400 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 990,900 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เด็กทีถูกทอดทิงยากไร้หรือครอบครัวยากจน
ตามหลักเกณฑ์ที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

4.ค่าสงเคราะห์เด็กทีถูกทอดทิงยากไร้ หรือ ครอบครัวยากจน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ครอบครัวทีมีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์ทีอบ
ต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสวัสดิการสังคม
และสงเคราะห์

3. ค่าสงเคราะห์ครอบครัวทีมีฐานะยากจน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชัน
เช่น ค่าซ่อมแซม /ก่อสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สิงก่อสร้าง ในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมทีอยู่อาศัยผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือ ทีมท
0891.4/ว2206 ลงวันที13 กรกฎาคม 2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

2. ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี
2558 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2558 จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้สาธารณสุขมูลฐาน
ระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง
จํานวน 195,000 บาท  ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.3/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
2. อุดหนุนโครงการหารายได้เพือการกุศล ให้เหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์  จํานวน  10,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 205,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ นํามันทาไม้  แปรงทาสี  สี
นํามัน สีนํา เลือย สว่าน  ค้อน ตะปู นังร้านก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์
เครืองใช้อืนๆ เกียวกับงานก่อสร้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า แบตเตอรี ไฟกะพริบโซล่าเซลล์ หลอดวิทยุและชินส่วนวิทยุหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบหมายสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต. หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของอําเภอ จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้าย จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับมอบหมาย  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ของส่วนโยธาและผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างส่วนตําบลของ
ส่วนโยธา  จํานวน 1  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของส่วนโยธา  จํานวน  1  อัตรา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 72,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุทัศน์ คง
ชูศรี ถึง วัดหนองโพธิน้อย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 43.5 เมตร
หนา  0.15 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตทีไม่น้อยกว่า 174  ตารางเมตร
พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.
กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  36

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิน้อย หมู่ที 12 จํานวน 92,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนางไสว ถึง
บ้าน นายวิศิฏย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 43.5 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตทีไม่น้อยกว่า
174  ตารางเมตร วางท่อระบายนํา คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40x1.00 เมตร  1 จุด จํานวน 7 ท่อน
พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก
(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  27

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที 3 จํานวน 97,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นจากบ้านนายสุด
สาครพอกพูนเชือมถนน คสล.ทางไป
รร.บ้านฉันเพล   ขนาดกว้าง   4.00 เมตร   ยาว  74  เมตร  หนา
0.15  เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  296  ตารางเมตร และ
วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40x1.00 เมตร  1
จุด จํานวน 6 ท่อน
พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.
กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  25

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฉันเพล หมู่ที 1 จํานวน 162,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,270,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,270,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทําด้วยแสตนเลส ขนาดขนาดกว้าง
13 มิลลิเมตร   ยาว 50 เมตร   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน

ค่าจัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
งบลงทุน รวม 3,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น  เมาส์, เมมโม
รีชิป, ตลับผงหมึก, แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์สีหรือ แบบ
พิมพ์ แป้นอักขระ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นสําหรับการใช้
งานของส่วนโยธา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทิศตะวันตกหมู่
บ้าน ถึง สามแยกบ้านนางสวน ถนัดเพิม
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 43.5 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืนที
คอนกรีตทีไม่น้อยกว่า 174  ตารางเมตร
พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.
กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า  34

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที 9 จํานวน 92,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทาพริง
เพราะ ถึง บ้านนางสุนีย์ พริงเพราะ  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว
33.0 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตทีไม่น้อยกว่า 99
ตารางเมตร พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก (ตามรูปแบบรายละเอียด
ที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  36

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ หมู่ที 13 จํานวน 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านศิริลักษณ์ ถึง
ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 43.5 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตทีไม่น้อยกว่า
174  ตารางเมตร  พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก (ตามรูปแบบราย
ละเอียดที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า
32

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสรออ หมู่ที 8 จํานวน 92,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทีดินนายศักดิชาย
ถึง คุ้มสระกลาง(เริมจากทีดินนายศักดิชาย
ถึง สามแยกบ้านนายเฉลิมชาติ)  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 37
เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตทีไม่น้อยกว่า 185 ตาราง
เมตร  พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบ
ต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  31

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามโค หมู่ที 6 จํานวน 98,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดวงใจ ถึง
บ้านนางสาวสงบ (เริมจากบ้านนางสาวสงบ
ถึง สระนํา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 43.50 เมตร  หนา  0.15
เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตทีไม่น้อยกว่า
174  ตารางเมตร พร้อมตกแต่งไหล่ทางลงหินคลุก (ตามรูปแบบราย
ละเอียดที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า  35

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระไซร์ หมู่ที 10 จํานวน 92,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์
ตังไว้  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง การ
บํารุง หรือรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน คสล.
ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด ทราย ดิน ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมถนน
ซอยต่างๆ ถนนลาดยางอัลฟันต์ สะพาน ราวสะพาน หูข้างสะพาน คสล.
รางระบายนํา  คสล.ฝารางระบายนํา และสิงก่อสร้างอืนๆ ทีชํารุดให้อยู่
ในสภาพดีหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนไฟฟ้าถนนสายหลัก
และปรับปรุงเพิมไฟกิง,ไฟรางตามถนนสาธารณะ ฯลฯ  ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล  ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านตาปุด หมู่ที 7  ตังไว้  46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถนนลงหินคลุก เส้นจากถนน รพช.ถึงบ้านนางสุภาพ จา
รัตน์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   ยาว  270  เมตร  หนาเฉลีย 0.10
เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 81 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลีย
ตกแต่งให้เรียบร้อย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  46

ถนนลงหินคลุก จํานวน 46,000 บาท

เสริมสร้างถนนดิน บ้านตาปุดหมู่ที 7  ตังไว้  43,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างถนนดินจากทีนานายกิตติภูมิ พูนชัย ถึงทีนา
นายวีระ ชมชืนดี    ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  410  เมตร  สูง
เฉลีย  0.50  เมตร  วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40x1.00 เมตร  จํานวน  3  จุด ๆละ  6  ท่อน รวม  18 ท่อน  (ตาม
รูปแบบรายละเอียดที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า  39

ก่อสร้างถนนดิน จํานวน 43,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด
และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรประจําปี 2558ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติดและการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 520,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนําจากบ้านนายริด พ่อค้า ถึง บ้าน
นายประชน  ความยาว  290  เมตร   ดินขุดลึกเฉลีย  0.50  เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  87  ลบ.ม.โดยวางท่อระบายนําขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร  จํานวน  8  จุดๆละ  5  ท่อน  รวม
40  ท่อน  วางท่อระบายนําแบบ(ผ่าซีก)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40x1.00 เมตร  จํานวน 250  ท่อน  ตกแต่งคันทางให้เรียบร้อย
(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 หน้า  50

3.วางท่อระบายนํา  บ้านตาสอน  หมู่ที 11 จํานวน 86,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนําจากบ้านนางปอก ถึง บ้านคุณครู
ศุภลักษณ์  ความยาว  335  เมตร   ดินขุดลึกเฉลีย  0.50  เมตร  หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  100.5  ลบ.ม.   โดยวางท่อระบายนํา
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร  จํานวน  12  จุดๆละ  5
ท่อน  รวม  60  ท่อน  วางท่อระบายนําแบบ(ผ่าซีก)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40x1.00 เมตร  จํานวน 275  ท่อน  ตกแต่งคันทางให้เรียบ
ร้อย(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  50

2.วางท่อระบายนํา บ้านหนองไทร หมู่ที 5 จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนําจากบ้านนายสุเทพ สมัครเดียว ถึง
บ้านนายชัยโกมล ยืนยาว (เริมจากจุดบ้านนายสุเทพ สมัครเดียว ถึง
ทีดินนายไทรุ่ง)   ความยาว  306  เมตร  ดินขุดลึกเฉลีย 0.50  เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  91.8  ลบ.ม. โดยวางท่อระบายนํา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30x1.00 เมตร  จํานวน  13  จุดๆละ  5
ท่อน
รวม  65  ท่อน  วางท่อระบายนําแบบ(ผ่าซีก)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40x1.00 เมตร  จํานวน 241  ท่อน  ตกแต่งคันทางให้เรียบร้อย
(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า  48

1.วางท่อระบายนํา บ้านฉันเพล หมู่ที 2 จํานวน 91,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 276,000 บาท
งบลงทุน รวม 276,000 บาท
งานบําบัดนําเสีย รวม 276,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบล
ปราสาททอง ประจําปีงบประมาณ 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลปราสาททอง
ประจําปีงบประมาณ 2558

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด

จํานวน 150,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 875,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ ดังนี
1.อุดหนุนโครงการฝึกทบทวนตํารวจอาสาประจําหมู่บ้านให้สถานี
ตํารวจภูธรตากูก ตังไว้30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.อุดหนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือเพิมประสิทธิภาพบทบาท
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการหมู่บ้านให้อําเภอเขวาสินรินทร์  ตังไว้
20,000บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้าง
จิตสํานึกการใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพประจําปี 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

5.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้างจิตสํานึกการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.พบประชาชน ประจําปี 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน ประจําปี 2558 จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบล
ปราสาททอง

จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทย ประจําปี
2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถินไทย ประจําปี 2558 จํานวน 40,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 6/10/2557  17:12:39 หน้า : 20/22

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา ปี 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปี 2558 จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี
2558  (ตังจ่ายจากเงินรายได้ 26,920 บาท
และเงินอุดหนุนทัวไป 13,080) ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี 2558 จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและวันสําคัญต่างๆ ของ
ทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจําปีองค์ปราสาททอง ประจําปี
2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจําปีองค์ปราสาททอง ประจําปี 2558 จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 610,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสร้างรัวลวดหนามสนามกีฬากลางประจําตําบลปราสาท
ทอง  ความยาวรวม 599 เมตร  เสารัว คสล.สําเร็จรูป ขนาด 4x4 นิว
ยาว 2 เมตร  จํานวน 250 ต้น  (รูปแบบรายละเอียดตามทีอบต.
กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ตาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
หน้า 65

2.โครงการสร้างรัวลวดหนามสนามกีฬากลางประจําตําบลปราสาททอง จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้าย คสล.  ขนาดกว้าง 7 เมตร สูง 2 เมตร
จํานวน 1 ป้าย โดยบุด้วยหินแกรนิตแกะสลักตัวอักษร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการตามแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2558-2560 หน้า 65

1.โครงการก่อสร้างป้ายสนามกีฬาตําบลปราสาททอง จํานวน 330,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 425,000 บาท
งบลงทุน รวม 425,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการของหมู่บ้าน
และมอบให้แก่หมู่บ้านในเขตตําบลปราสาททอง
จํานวน 13 หมู่บ้าน  ไว้ใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาในการออกกําลังกาย ส่ง
เสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกําลังกาย เช่น ฟุตบอล  ตะกร้อ
วอลเลย์บอล ตาข่าย เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถินไทย  ร่วมใจภักดิรักษ์พืนทีสี
เขียว ประจําปี 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร

1.ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทยร่วมใจภักดิ  รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปี
2558

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโค-กระบือ ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรผู้ทีได้รับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที อบต.กําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

ค่าจัดซือโค - กระบือ จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวให้แก่
กลุ่มเกษตรกรตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปราสาททอง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 250,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการต่างๆ ดังนี

(1) อุดหนุนโครงการงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือมเรือมกันตรึม
ประจําปี 2558  ให้ทีทําการปกครองอําเภอเขวาสินรินทร์  จํานวน
100,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีจํานวน  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนให้ ทีทําการปกครองอําเภอ
เขวาสินรินทร์ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ต่างๆ ของราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ประจําปื พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ ที มท 0808.5/ว 2049  ลงวันที  1
สิงหาคม  2555  และ ที มท 0808.5/ว 2050 ลงวันที  1 สิงหาคม
2555  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 134,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ได้แก่
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)จํานวน
110,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบจ่ายเป็นเงินกองทุนประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราสาททองจํานวน
100,000  บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราสาททองตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0891.4/ว 2502 ลงวันที
20 สิงหาคม 2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการควบคุมระบบจราจรการคมนาคมจํานวน
15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการควบคุมระบบจราจรการคมนาคม
ตําบลปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 225,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือเหตุสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
จําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยส่วนรวม เช่น กรณีวาตภัย อุทกภัยอัคคีภัยหรือในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือ กรณี
เงินไม่พอจ่าย ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 301,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง จํานวน 10  คนๆละ 500 บาท /เดือน จํานวน 12
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2548 ข้อ 16 ข้อ 17 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคมพ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
งบกลาง รวม 801,620 บาท
งบกลาง รวม 801,620 บาท
งบกลาง รวม 801,620 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 30,000 บาท


