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อําเภอ เขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง
3. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง จํานวน 24 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,318,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน  จํานวน   12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2
คน จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
งบบุคลากร รวม 6,037,220 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 8,731,120 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, ค่าตอบแทนการสัง
ใช้ อปพร., อสม.,หน่วยกู้ชีพกู้ภัย,หรือค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
หรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน,ค่าตอบแทนผู้ทีได้รับการแต่งตังจากองค์การบริหารส่วนตําบล ให้
ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ,เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,317,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัดอบต. จํานวน 7 อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล, พนักงาน
ขับรถยนต์, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยนัก
วิชาการเกษตร, พนักงานตกแต่งสวน และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งแม่บ้าน และคนงานทัวไป  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 152,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบ
ต. จํานวน 7  อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล, พนักงาน
ขับรถยนต์, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยนัก
วิชาการเกษตร , พนักงานตกแต่งสวน และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งแม่บ้าน และคนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 867,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลทีควร
ได้รับตามทีระเบียบกําหนด ได้แก่ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และ นักบริหารงานทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิมการครองชีพ เจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 76,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงานส่วน
ตําบลของสํานักงานปลัดอบต. จํานวน 6 อัตรา  ตําแหน่ง นักบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล, นักบริหารงานทัวไป,นักพัฒนาชุมชน, เจ้า
หน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน, บุคลากร,เจ้าพนักงานธุรการ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,741,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,947,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. อปพร. อสม. หรือผู้ทีได้รับการมอบหมายให้เดินทางไป
ราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิน ประจําปี 2559 ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิน ประจําปี
2559

จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น
1.ประเภทค่ารับรอง ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับ
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
เลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป
 2.ประเภท ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล , คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสัง
การ เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
เลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนา,ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือระเบียบกฎหมายต่างๆ ค่าปัก
เสาพาดสายภายนอกสถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม,ค่าวางท่อ
ประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา ค่า
จ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม, ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ,ค่าซักฟอก,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,
ค่าบริการรับใช้,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเบียประกันภัย,ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง ทีมี
คําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  นําเชือ
พันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น  สายยาง ใบ
มีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน  นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอร์รี  ยาง
นอก ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์  เบาะรถยนต์ ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่งค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วยชาม  แก้วนํา  จานรอง  กระจกเงา นําดืมฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงทางสภาพเดิม หรือสิง
ของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 5,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น ค่าขน
ส่ง ภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ ป้าย
ต่างๆ แฟ้ม ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือก
ตังใหม่ และกรณีอืนๆ) โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม  2556  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวัน
ที 17  มกราคม 2556  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาด   36,000 BTU จํานวน  2 เครือง  พร้อมติดตัง (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558)  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 88,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 187,400 บาท
งบลงทุน รวม 376,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์  ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ และค่าสือสารอืนๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข  เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าภาษี  ฯลฯ เป็นต้น ตังไว้ 7,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง รวมถึงค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการโทรศัพท์
เคลือนทีประจําองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทองตัง
ไว้  12,000 บาท  ตามหนังสือที มท  0808.4/ว1551 ลงวัน
ที  26  พฤษภาคม  2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและสถานทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 327,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึง
โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยต่อชุด ไม่
เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที ๑ (ราคาเครืองละ 23,000 บาท)  จํานวน  3 เครือง โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
 - มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก  (4 core)  หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิวจํานวน 1 หน่วย(ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 69,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน  1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
- ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
ต้องการเปลียน
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558) ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรัวรอบทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ตามแบบที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าก่อสร้างรัวบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง จํานวน 99,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์  ขนาด
กว้าง  6.5  เมตร  สูง  4.4  เมตร จํานวน  2 ป้าย(ตามแบบที อบต.
กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 70,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางขึนคนพิการและคนชรา  อาคารทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง
สภาพเดิม - ไม่มีทางขึนคนพิการและคนชรา
ความต้องการ-    ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  จํานวน 2 ชุด ( ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด )     ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

โครงการก่อสร้างทางขึนคนพิการและคนชรา  ทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราสาททอง

จํานวน 20,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 189,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด  800 VA (ราคา เครือง
ละ  3,100 บาท)  จํานวน  3 เครือง   โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดัง นี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 9,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (ราคาเครือง
ละ 3,700 บาท) จํานวน 3 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 11,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างของส่วนการ
คลัง จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีพัสดุ และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,320 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างของส่วนการคลัง
จํานวน 3 อัตรา เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี , ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควร
ได้รับตามระเบียบกําหนด ได้แก่ นักบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ส่วนการ
คลัง จํานวน 4 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการ
เงินและบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ส่วนการ
คลัง จํานวน 5 อัตรา ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง, เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงาน
พัสดุ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,151,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,640,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,640,520 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,040,520 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ เพือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ตังไว้  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนา
ระบบต่างๆตามโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ เพือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
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วัสดุจราจร   จํานวน   60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุจราจร  เช่น ป้ายสัญลักษณ์ ไฟกระ
พริบ กระบองไฟกระพริบ กรวยจราจร  แผงกันจราจรป้ายหยุด
ตรวจ กระจกโค้ง เสือสะท้อนแสง และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
งานเทศกิจ รวม 60,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
สีหรือแบบพิมพ์ ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ปากกา ดินสอ ยางลบ นําหมึก ไม้
บรรทัด  หรือ วัสดุอืน ๆ แบบพิมพ์ และเอกสารทางด้านบัญชี  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างส่วนการคลัง และผู้ทีได้รับมอบหมาย  เช่น ค่า
ธรรมเนียมหรือลงทะเบียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบหมาย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการจัดทําหรือปรับปรุง
แผนทีภาษี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช่จ่ายในการดําเนินการเกียวกับแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและปรับปรุงค่า
จ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนการการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 31,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการ
ศึกษา จํานวน  1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา รวมจํานวน 2 อัตรา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 557,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,640 บาท
งบบุคลากร รวม 630,640 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 710,640 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับ
เพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ไม้ตีไฟ ข้อต่อสายยาง นํายา
เคมี ฯลฯ  เป็นต้นซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการระงับสาธารณภัยใน
ชุมชน ประจําปี  2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน

3.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญ  เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2208  ลงวัน
ที 2 ธันวาคม  2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน

2.ค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย และฟืนฟูความเสียหาย
จากเหตุสาธารณภัยทีเกิดขึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ค่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท
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2.1 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาปุด จํานวน 352,800บาทเพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
จํานวน 63 คน คนละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 280 วัน  ทังนีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.2 ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 6,000 บาท  เพือเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 358,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
ปุดจํานวน 3 คนคนละ 2,000บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 364,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,781,628 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,327,628 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน สิงของต่างๆ เพือใช้ในงาน
ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น กระดาษ  คลิ
ปหนีบกระดาษ แฟ้ม เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างส่วนการศึกษา และผู้ทีได้รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบหมาย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2559  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 360,000 บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษาประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบลปราสาททอง เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชัน ป.1 –
 ป.6 จํานวน 629 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ทังนีจะเบิกจ่าย
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,516,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,516,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,516,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทีอยู่
นอกอาคาร เช่น อุโมงค์ลอด, ขันบันไดต่างระดับ, กระดานหก, ชิงช้า, ม้า
หมุน, โกล์ดฟุตบอล (ขนาดเล็ก), บาร์โหนต่างระดับ, เครืองเล่น
อืนๆ ฯลฯ  ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

1.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด
จํานวน 137,945 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก
เล็ก จํานวน  63 คน  ตามราคากลางของทาง
ราชการ จํานวน  280 วัน  ทังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)ในเขตตําบลปราสาท
ทอง จํานวน 1,278,883  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับ
เด็กอนุบาล และ ป.1– ป.6 จํานวน 629 คน ตามราคากลางของทาง
ราชการ จํานวน  260 วัน  ทังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,416,828 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,416,828 บาท
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1.ค่าจัดซือชุดตรวจปัสสาวะ   จํานวน  20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือชุดตรวจปัสสาวะสําหรับใช้ตรวจสารเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข
2.ค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย  จํานวน   40,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย สําหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออกในพืนทีตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข
3.ค่าจัดซือนํายาพ่นยุง  จํานวน   12,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
นํายาพ่นยุง  สําหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน
พืนทีตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 72,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทีเกิดขึน
ในพืนทีตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 338,300 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการจํานวน  210,000 บาท   ดังนี
(1) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ดนตรีพืนเมือง(กันตรึม) ให้แก่โรงเรียนบ้าน
แสรออ  จํานวน 40,000บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
(2) อุดหนุนโครงการฝึกทักษะอาชีพ(การทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่าง
กายและสิงของเครืองใช้)ให้แก่โรงเรียนบ้านสาม
โค จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา
(3) อุดหนุนโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ (ไม้ประดับ) ให้แก่โรงเรียนบ้าน
ฉันเพล จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
(4)อุดหนุนโครงการการฝึกงานปูน ให้โรงเรียนบ้านบุญ
โลก  จํานวน 30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา
(5) อุดหนุนโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้าน
พะเนา จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
6) สนับสนุนโครงการผลสัมฤทธิการสอบ NT และ O – NET ของนัก
เรียนพืนทีตําบลปราสาททอง ให้แก่โรงเรียนบ้านแสรอ
อ  จํานวน 50,000 บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลส่วน
โยธา  จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักบริหารงานช่างและ ช่างโยธา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 530,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 709,800 บาท
งบบุคลากร รวม 709,800 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 929,800 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เด็กทีถูกทอดทิงยากไร้หรือครอบครัวยาก
จน ตามหลักเกณฑ์ที อบต.กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์

ค่าสงเคราะห์เด็กทีถูกทอดทิงยากไร้หรือครอบครัวยากจน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ครอบครัวทีมีฐานะยากจน ตามหลักเกณฑ์ทีอบ
ต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าสงเคราะห์ครอบครัวทีมีฐานะยากจน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ เช่น ค่าซ่อม
แซม /ก่อสร้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สิงก่อสร้าง ในการปรับปรุงซ่อมแซมที
อยู่อาศัยผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส (ตามหลักเกณฑ์ที อบต. กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้สาธารณสุขมูลฐานระดับ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง  จํานวน 195,000 บาท  ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทึสุด ที มท 0891.3/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
2.อุดหนุนโครงการหารายได้เพือการกุศล ให้เหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์  จํานวน  10,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 205,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ ดังนี
1.อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ให้ทีทําการปกครองอําเภอ
เขวาสินรินทร์  จํานวน  10,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข
2.อุดหนุนโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอเขวาสินรินทร์   จํานวน  31,300  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

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



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  15:23:36 หน้า : 15/27

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์,เมมโมรีชิป,
ตลับผงหมึก,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สีหรือ แบบพิมพ์ แป้น
อักขระ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นสําหรับการใช้งานของส่วน
โยธา อบต. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ นํามันทาไม้ แปรงทาสี สี
นํามัน สีนํา เลือย สว่าน ค้อน  ตะปู นังร้านก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์
เครืองใช้อืนๆ เกียวกับงานก่อสร้างฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า แบตเตอรี ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ หลอดวิทยุและชินส่วนวิทยุหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานัก
งาน ปากกา  ดินสอ ยางลบ นําหมึก ไม้บรรทัด หรือวัสดุอืนๆ แบบ
พิมพ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างส่วนโยธา และผู้ทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างส่วนตําบลของส่วน
โยธา จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของส่วน
โยธา จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,640 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนัก
บริหารงานช่าง จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนอง
โพธิ ถึง สํานักสงฆ์หนองโพธิน้อย หมู่ที 13 บ้านหนองโพธิ  ตําบล
ปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ-   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 52  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า  208  ตารางเมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 จํานวน 99,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนางทอง
คู่ ถึง เมรุวัดปราสาททอง หมู่ที 11 บ้านตาสอน  ตําบลปราสาท
ทอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ-   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 52  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า  208  ตารางเมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 18

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 99,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางญาติ อุดม
ครบ ถึง ทีดินนายภินินทร์ สมัครสมาน  บ้านฉันเพล  หมู่ที 1  ตําบล
ปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง  3  เมตร  ยาว 56  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร  (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จํานวน 79,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านระงอล –
 คุ้มบุญโลก หมู่ที 4 บ้านระงอล  ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว 75  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า  375  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.30  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 -2561  หน้า 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จํานวน 176,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,462,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,462,600 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,762,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน จากสายตะวันออกหมู่บ้านถนนบ้านสระ
กลาง ถึง ถนนจากหมู่บ้านไป รร.สามโค หมู่ที 6 บ้านสามโค  ตําบล
ปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นร่องนําเดิม  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ-    ก่อสร้างถนนดิน  ผิวจราจร
กว้าง  4.50  เมตร  ยาว 300 เมตร  สูงเฉลีย 1.00 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินรวมไม่น้อยกว่า 1,575  ลูกบาศก์เมตร ลาดเอียง 1 : 1  และวางท่อ
ระบายนํา Dia 0.60x1.00 เมตร ท่อจํานวน 24 ท่อน ( ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 -2561  หน้า 23

โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที 6 จํานวน 68,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกต้น
โพธิ ถึง ทีดินนางสวน ถนัดเพิม หมู่ที 9  บ้านใหม่  ตําบลปราสาท
ทอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 52  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 จํานวน 99,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางศิริ
ลักษณ์ ถึง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8   บ้านแสรออ  ตําบลปราสาท
ทอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ-   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 52  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า  208  ตารางเมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 จํานวน 99,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไทร ถึง ที
นานายเลือน จารัตน์  หมู่ที 5   บ้านหนองไทร   ตําบลปราสาท
ทอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อบางช่วง  การสัญจรไม่
สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าทีควร
ความต้องการ-    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว 42  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า  210  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.30  เมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หน้า 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จํานวน 97,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างลงหินคลุก จากบ้านนายวิชัย ยืนยาว ถึง
ถนน คสล. สายทางฉันเพล-แสรออ หมู่ที 10 บ้านระไซร์   ตําบลปราสาท
ทอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ-    เสริมสร้างลงหินคลุก  ผิวจราจร
กว้าง  3  เมตร  ยาว 460  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  138  ลูกบาศก์เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  32

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที 10 จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างลงหินคลุก จากถนนบ้านนางญาติ  อุดม
ครบ ถึง ทีดินนางเลือน จารัตน์   หมู่ที 1                    บ้านฉัน
เพล   ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ-    เสริมสร้างลงหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง  2.50  เมตร  ยาว 43  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  11  ลูกบาศก์เมตร ( ตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 -2561  หน้า 28

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที 1 จํานวน 10,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างลงหินคลุก สนามกีฬาตําบลปราสาททอง หมู่
ที 1 บ้านฉันเพล ตําบลปราสาททอง     อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัด
สุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ-   เสริมสร้างลงหินคลุก  ผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 417  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  146  ลูกบาศก์เมตร ( ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 -2561 (เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก สนามกีฬาตําบลปราสาททอง หมู่ที 1 จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน จากทีนา นางสมศักดิ ยืนยาว ถึงคลอง
ป่า  หมู่ที 7 บ้านตาปุด ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัด
สุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นร่องนําเดิม  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ-    ก่อสร้างถนนดิน  ผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว 450  เมตร  สูงเฉลีย 0.70 เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
รวมไม่น้อยกว่า  1,795  ลูกบาศก์เมตร  ลาดเอียง 1 : 1  และวางท่อ
ระบายนํา Dia 0.60x1.00 เมตร    ท่อจํานวน 18 ท่อน ( ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 -2561  หน้า 23

โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที 7 จํานวน 67,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์  ตัง
ไว้  300,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุง หรือรักษาซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

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

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน  คสล. ลูกรัง หิน
คลุก  หินเกล็ด ทราย ดิน ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมถนน ซอยต่างๆ ถนน
ลาดยางอัลฟันต์ สะพาน ราวสะพาน หูข้างสะพาน คสล. รางระบาย
นํา คสล. ฝารางระบายนํา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  และสิงก่อสร้างอืนๆ ที
ชํารุดให้อยู่ในสภาพดีหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงสาธารณะประโยชน์ จํานวน 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างลงหินคลุก จากทีนา นางหก สมานทอง ถึง หนอง
ตาเปาะ หมู่ที 7 บ้านตาปุด ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ -   เสริมสร้างลงหินคลุก  ผิวจราจร
กว้าง  3  เมตร  ยาว 420  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  126  ลูกบาศก์เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  30

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที 7 จํานวน 77,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างลงหินคลุก จากบ้านนายวิโรจน์ ถึง บ้านนาง
สัมฤทธิ หมู่ที 11  บ้านตาสอน   ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ-    เสริมสร้างลงหินคลุก  ผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 62  เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  22  ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 -2561  หน้า  27

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที 11 จํานวน 13,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากบ้านนายเทียง ถึง บ้านทีดินนาย
สัมฤทธิ หมู่ที 10 บ้านระไซร์ ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร  ยาว  275  เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 38

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 10 จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากสีแยกหมู่บ้าน ถึง ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที 12  บ้านโพธิน้อย ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวา
สินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร  ยาว  78  เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   ตามแผนพัฒนาสามปี   พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 38

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านโพธิน้อย หมู่ที 12 จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากบ้านนายบุญเลิศ  จา
รัตน์ ถึง บ้านนางสวัสดิ  จารัตน์ หมู่ที 2  บ้านฉันเพล   ตําบลปราสาท
ทอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร ยาว  217  เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  34

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านฉันเพล หมู่ที 2 จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากทีดิน นายวุฒิชัย พูนชัย ถึง ทาง
เข้าเมรุวัดฉันเพล หมู่ที 1  บ้านฉันเพล   ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวา
สินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-  วางท่อระบาย
นํา Dia 0.60X1.00 เมตร ยาว  170  เมตร  ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  34

โครงการวางท่อระบายนํา  หมู่ที 1 จํานวน 99,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 666,500 บาท
งบลงทุน รวม 666,500 บาท
งานบําบัดนําเสีย รวม 666,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากบ้านนายทวี  สมานทอง  ถึง บ้าน
เคย พอกพูน หมู่ที 5  บ้านหนองไทร   ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร  ยาว  103  เมตร (ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า  36

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 5 จํานวน 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากหน้าบ้านนายฉลา ยืนยาว ถึง
ถนนทางหลวง รพช. โดยเริมต้นจาก
บ้านนายฉลา ยืนยาว ถึง ทีดินนางกิมเหียม หมู่ที 2 บ้านฉันเพล ตําบล
ปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ - วางท่อระบาย
นํา Dia 0.60X1.00 เมตร ยาว  176 เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  34

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 2 จํานวน 99,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากทีดินนายบุญธรรม ถึง บ้านนาย
พงษ์ทร พริงเพราะ หมู่ที 12  บ้านโพธิน้อย  ตําบลปราสาททอง  อําเภอเข
วาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร  ยาว  164  เมตร   ( ตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 38

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 12 จํานวน 57,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา  จากบ้านนายวิโรจน์ ถึง บ้านนาง
สัมฤทธิ หมู่ที 11  บ้านตาสอน ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  พืนทางเป็นถนนดิน  การสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเท่าที
ควร
ความต้องการ -   วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร ยาว 124 เมตร (ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -
2561  (เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 11 จํานวน 45,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฏาคม 2557   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทย ประจํา
ปี 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถินไทย ประจําปี 2559 จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที  19 มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพ
ติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจําปี 2559   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.พบประชาชน ประจําปี 2559 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน ประจําปี 2559 จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 745,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา  จากทีดินนางบุญชู เหลียมดี ถึง สาม
แยกต้นโพธิ หมู่ที 9 บ้านใหม่ ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสิ
นรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร  ยาว  57  เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า  38

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 9 จํานวน 40,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา จากทีดินนายคิว  ถึง ทีดินนาง
เหนียง หมู่ที 8 บ้านแสรออ  ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสิ
นรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม-  ร่องระบายนําเดิมไม่สามารถระบายนําได้สะดวก  ทําให้เกิด
ปัญหานําท่วมขังในชุมชน
ความต้องการ-    วางท่อระบาย
นํา Dia 0.40X1.00 เมตร  ยาว  201  เมตร  (ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า  37

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 8 จํานวน 78,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลปราสาท
ทอง ประจําปีงบประมาณ 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลปราสาททอง ประจําปีงบ
ประมาณ 2559

จํานวน 270,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 640,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ ดังนี
1.อุดหนุนโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด  ให้ สถานีตํารวจภูธร
ตากูก  ตังไว้  30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.อุดหนุนโครงการให้ความรู้เรืองกฎหมายจราจร ให้สถานีตํารวจภูธรตา
กูก ตังไว้  15,000 บาท     ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
3.อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้อําเภอเขวาสินรินทร์ ตังไว้  10,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทอผ้าไหมเอกลักษณ์
ตําบลปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทอผ้าไหมเอกลักษณ์ตําบล
ปราสาททอง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการใช้และผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงประจําปี 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้และผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตําบลปราสาททอง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลปราสาท
ทอง

จํานวน 200,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจํา
ปี 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2559 จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 2559 (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 10,520 บาท และเงินอุดหนุนทัว
ไป  19,480 บาท) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 2559 จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลององค์ปราสาททอง ประจําปี 2559  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจําปีฉลององค์ปราสาททอง ปี 2559 จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา  ตังไว้  30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ
ต่างๆ ของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถตีเส้นสนามกีฬา ชนิดนํา ขนาด 5 นิว  (ตามราคา
ในจังหวัดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าจัดซือรถตีเส้นสนามกีฬา จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง  จํานวน 1 ชุด  ประกอบ
ด้วย เครืองออกกําลังกายแขน, เครืองออกกําลังกายข้อเข่า, เครืองออก
กําลังกายแขนขา และหน้าท้อง, เครืองแก้ปวดข้อเข่า, เครืองออกกําลัง
ขา, เครืองนวดฝ่าเท้า, เครืองบริหารข้อสะโพก, เครืองดัดหลังลดหน้า
ท้อง พร้อมติดตัง  (ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 200,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000 บาท
งบลงทุน รวม 220,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน  ประจํา
ปี 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน   ประจําปี 2559 จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 634,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโค-กระบือ ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรผู้ทีได้รับการคัด
เลือกตามหลักเกณฑ์ที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 220,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการต่างๆ ดังนี
(1)อุดหนุนโครงการงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึ
ม ประจําปี 2559 ให้อําเภอเขวาสินรินทร์  จํานวน  150,000  บาท  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
(2)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อุดหนุนให้อําเภอเขวาสินรินทร์ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ในวันสําคัญต่างๆ ของราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าล้อมรัวลวดหนาม สระกลาง หมู่ที 6  บ้านสามโค  ตําบล
ปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม  ราษฎรใช้เป็นแหล่งนําดิบ
ความต้องการ    ล้อมรัวลวดหนาม  ปักเสา คสล. ขนาด
กว้าง 4” x 4” x 2.00 เมตร  ขึงลวดหนาม     เคลือบ
สังกะสี เบอร์ 14  ความยาวโดยรวม 315  เมตร ( ตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 75

โครงการล้อมรัวลวดหนาม สระกลาง หมู่ที 6 จํานวน 90,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้อมรัวลวดหนาม ทีสาธารณะประโยชน์ (หนองโพธิ) หมู่
ที 13  บ้านหนองโพธิ  ตําบลปราสาททอง   อําเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัด
สุรินทร์
สภาพเดิม  ราษฎรใช้เป็นแหล่งนําดิบ
ความต้องการ    ล้อมรัวลวดหนาม  ปักเสา คสล. ขนาด
กว้าง 4” x 4” x 2.00 เมตร  ขึงลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14  ความ
ยาวโดยรวม 420  เมตร ( ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาท
ทอง กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  75

โครงการล้อมรัวลวดหนาม ทีสาธารณะประโยชน์ (หนองโพธิ) หมู่ที 13 จํานวน 97,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชครึงบกครึงนํา หนองจบก หมู่ที 1 บ้านฉัน
เพล  ตําบลปราสาททอง  อําเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม  มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นและตืนเขิน ทําให้เก็บกักนําไม่ได้เท่า
ทีควร
ความต้องการ    ขุดลอกวัชพืชครึงบกครึงนํา มีพืนที 1,094 ตาราง
เมตร  หนาเฉลีย 0.30  เมตร และขุดลอก
ดิน กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 117 เมตร  ลึกเฉลีย 1.20 เมตร  ( ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 76

โครงการขุดลอกหนองจบก หมู่ที 1 จํานวน 20,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดคันดินลําห้วยแจงแมง หมู่ที 3 บ้านพะเนา  ตําบล
ปราสาททอง  อําเภอเขวาสินรินทร์      จังหวัดสุรินทร์
สภาพเดิม   ตืนเขินไม่สามารถกักเก็บนําเพือการอุปโภค บริโภค  ทําให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
ความต้องการ    ขุดคันดิน ขนาดกว้าง 25 เมตร   ยาว  76 เมตร   ลึก
เฉลีย 4.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 49

โครงการขุดคันดินลําห้วยแจงแมง หมู่ที 3 จํานวน 325,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 534,700 บาท
งบลงทุน รวม 534,700 บาท



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  15:23:39 หน้า : 27/27

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ประ
จําปื พ.ศ.2559  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท 0808.5/ว 34  ลงวัน
ที 19  กันยายน  2557  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที  มท  0808.5/ว 35  ลงวัน
ที  19  กันยายน  2557  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท 0808.5/ว 1264  ลงวันที  30  พฤษภาคม 2557  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง ได้แก่
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบล (สปสช.) จํานวน  100,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบจ่ายเป็น
เงินกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราสาท
ทอง  จํานวน 100,000 บาท   เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลปราสาททอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที
มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึน หรือ จําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม หรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยส่วนรวม เช่น กรณีวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย   หรือ ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือ กรณี
เงินไม่พอจ่าย ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 303,192 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาททอง จํานวน 10 คนๆละ 500 บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    พ.ศ.2548 ข้อ 16 ข้อ 17 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาททอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
งบกลาง รวม 793,192 บาท
งบกลาง รวม 793,192 บาท
งบกลาง รวม 793,192 บาท

แผนงานงบกลาง


