
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ
อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,025,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,702,500 บาท
งบบุคลากร รวม 7,078,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล /รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล          
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา      
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ นายก/รองนายก  
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา     
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา     
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   2 อัตรา             

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา             

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ เลขานุการสภาฯและสมาชิกสภาฯ แยกเป็น    
-ประธานสภาฯ จํานวน  1 อัตรา
-รองประธานสภาฯ จํานวน  1 อัตรา 
-สมาชิกสภาฯ จํานวน  19 อัตรา 
-เลขานุการสภาฯ จํานวน  1 อัตรา 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,420,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,738,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 8 อัตรา ปรากฏในแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  3
 ปี แยกเป็น  
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล         จํานวน 1 อัตรา 
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน 1 อัตรา
-หัวหน้าสํานักปลัด                          จํานวน 1 อัตรา 
-นิติกร                                          จํานวน 1 อัตรา 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          จํานวน 1 อัตรา 
-นักจัดการงานทัวไป                       จํานวน 1 อัตรา 
-นักพัฒนาชุมชน                            จํานวน 1 อัตรา   
-เจ้าพนักงานธุรการ                        จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ หรือเงินทีให้ได้รับตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบลตามกฎหมาย                  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย แยกเป็น 
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล          จํานวน  1  อัตรา 
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     จํานวน  1  อัตรา 
-หัวหน้าสํานักปลัด                           จํานวน  1  อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,404,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย จํานวน  10
 อัตรา ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  แยกเป็น 
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา   
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน   1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน   1 อัตรา 
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล (เดิม))      
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) จํานวน   1 อัตรา  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ภารกิจ) จํานวน   1 อัตรา   
-พนักงานขับรถยนต์ (ทัวไป) จํานวน   1 อัตรา 
-นักการภารโรง (ทัวไป) จํานวน     1 อัตรา      
-คนงานทัวไป (ทัวไป) จํานวน       1 อัตรา      
-ยาม (ทัวไป) จํานวน        1     อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 124,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่น เงิน
ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิฯลฯ      

งบดําเนินงาน รวม 1,490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)                      
          

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:33:10 หน้า : 2/23



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้
รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานฯ                                

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิ                       
         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ  
                              

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 150,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น  ป้ายประชา
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาสําหรับพิธีการทีสําคัญของทางราชการ
ตามวาระและโอกาสต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุง ระบบ
ไฟฟ้า ค่าติดตังโทรศัพท์ภายในสํานักงาน ค่าธรรมเนียมการรังวัดทีดิน
สาธารณะทีอยู่ในอํานาจหน้าทีในการดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ค่าจ้างเหมาบุคคล ฯลฯ                     
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จํานวน 100,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ ทีส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด                                 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1) ค่ารับรอง  จํานวน 15,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนเนืองในการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที ทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ                       
2) ค่าเลียงรับรอง  จํานวน 45,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ หมายรวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง                               

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ                                  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ (จัดซือตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)                                   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
ฟ้า สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้อง
ตลาดโดยประหยัด)                                 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก  นําดืมบริการประชาชน ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด)                                 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุ ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด)                                

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน นํามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ (จัดซือ/จ้างตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด)                                 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันจาระบี นํามันเครือง ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด)                                

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ
 (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                                

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ             
                    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานค่าเช่าหมายเลขรายเดือน                     
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคสือสารเช่น ค่าโทรเลขค่าธนาณัติ  ค่าดวง
ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าส่งไปรษณีย์ และส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี เป็นต้น                                 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร,  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนที
เว็บไซต์และอืนๆ                                 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล แบบที 2* จํานวน 30,000 บาท

1) เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล แบบที 2* จํานวน 1 เครือง
จํานวน 30,000  บาท       
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)      
คุณลักษณะพืนฐาน         
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย      
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB        
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี          
(1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ       
(2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ     
(3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB      
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB          
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย       
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย     
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์         
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย   
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 198 ลําดับที 14)                         
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
2) เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครือง
จักรกล  ยานพาหนะ  เป็นต้น         
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและระเบียบหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง       
                         

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

1) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน เช่น เพือสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 153 ลําดับที 22)    
                            

งบเงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 54,000 บาท

1) โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบัน  จํานวน 54,000  บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง สําหรับใช้ในงานราช
พิธี รัฐพิธี เพือเทิดทูน น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ปกป้อง
สถาบัน และแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี ตามหนังสือ อําเภอไพร
บึง ที ศก 0918/ว581 ลงวันที 7 กรกฎาคม 2560)    
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 150 ลําดับที 10)                         
       

งานบริหารงานคลัง รวม 2,625,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,791,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,791,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,384,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 ตําแหน่ง แยก
เป็น
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง                     จํานวน  1  อัตรา 
- เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา      
- เงินเดือนนักวิชาการพัสดุชํานาญการ             จํานวน  1  อัตรา      
- เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้                 จํานวน  1  อัตรา         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย                       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 344,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน  2 อัตรา   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)      จํานวน   1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)           จํานวน   1 อัตรา        
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่น เงิน
ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ                      

งบดําเนินงาน รวม 834,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินแต่งตังให้ดําเนินการคัด
เลือก/คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย                       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้
รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานฯ                      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ                       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ  
                    

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน 230,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าซักฟอก,ค่า
ระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทํา
วารสาร สือสิงพิมพ์ สือประชาสัมพันธ์และอืนๆ ฯลฯ   
     
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวน 100,000  บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ทีส่วน
ราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด                       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นเกียวกับการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล                      
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โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลือน
ที และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ        
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 130 ลําดับที 1)                     

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายสมทบเป็นค่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาทเยอเป็นหน่วยดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ภายใต้ความร่วมมือจากทุก อปท. ในเขตอําเภอไพรบึง                
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ของหน่วยงานคลัง                       

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้  ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)           
           

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
จาระบี นํามันเครือง ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)            
          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ
(จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                      
                    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ค่าป่วยการชดเชยงานหรือเวลาทีเสีย
ไป เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
จํานวน 30,000  บาท       
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ และตามนโยบาย
รัฐบาล หรือกิจการอืนใดทีอยู่ในอํานาจหน้าที เช่น การฝึกอบรม  การจัด
ตังจุดสกัดและบริการประชาชน เป็นต้น   
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 155 ลําดับที 2)                           
    

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพือเอาชนะยาเสพติดทีอําเภอไพร
บึง(ศพส.อ.ไพรบึง)   จํานวน 10,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืนที                     
2) อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศตส.จ
.ศก.)  จํานวน 5,000  บาท       
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
                        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,442,840 บาท
งบบุคลากร รวม 735,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 735,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น 
-ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ         จํานวน 1 อัตรา 
-นักวิชาการศึกษา                         จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย                            

งบดําเนินงาน รวม 707,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)                      
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้
รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานฯ                            

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิ                       
    

ค่าใช้สอย รวม 441,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 336,600 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ        จํานวน 286,600 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสาร   ค่าจ้าง
เหมาบริการ   ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน  เป็นต้นฯลฯ               
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จํานวน 50,000 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ ทีส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด                             

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มี
สิทธิฯ                             

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพือเพิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564
 หน้า 137 ลําดับที 6)                           

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ  เช่น  เงินรางวัล  ค่าตอบ
แทน  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น 
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 136 ลําดับที 3)                           
   

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้  ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)           
                 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ
(จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                            

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:33:10 หน้า : 10/23



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,651,355 บาท
งบบุคลากร รวม 1,193,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,193,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 742,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู จํานวน 3 อัตรา   
-ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) ศูนย์ปราสาทเยอ     จํานวน    1 อัตรา 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) ศูนย์ประอาง          จํานวน 1 อัตรา
-ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) ศูนย์คูสีแจ             จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 414,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง/เงินสมทบแก่
พนักงานจ้างผู้มีสิทธิรับเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิม
ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามมติ ก.อบต. เงินเดือน  ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตราและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา      
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ปราสาทเยอ     จํานวน 1 อัตรา 
-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ปราสาทเยอ                 จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ประอาง           จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่นเงินค่า
ครองชีพชัวคราว ฯลฯ จํานวน 3 อัตรา       
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ปราสาทเยอ     จํานวน 1 อัตรา 
-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ปราสาทเยอ                 จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ประอาง           จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,979,855 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,029,755 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 999,755 บาท

1.1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 612,255  บาท     
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาทต่อคน  จํานวน 245 วัน   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที 14   มิถุนายน 2560         
(ซึงการตังงบประมาณดังกล่าวเป็นการตังงบประมาณเผือในสัดส่วนกรณี
ทีเด็กเพิมขึนในอัตราร้อยละ 5 จากข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 60 แต่การ
เบิกจ่ายให้เบิก-จ่ายตามยอดงบประมาณทีมีอยู่จริง)               
1.1.2 สนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการครูช่วยสอน  จํานวน   216,000  บาท
จ่ายเพือสนุบสนุนค่าจ้างเหมาบริการครูช่วยสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ    
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสีแจ         จํานวน  1 อัตรา 
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านประอาง จํานวน  1 อัตรา        
1.1.3 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค จํานวน 36,000  บาท  
จ่ายเพือสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํา ค่าไฟฟ้า ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาทเยอ  ได้แก่         
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ จํานวน 12,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสีแจ  จํานวน 12,000  บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านประอาง จํานวน 12,000 บาท    
        
1.1.4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จํานวน 127,500 
บาท
ตามโครงการสนับสนุนกาบริหารสถานศึกษาเพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัด
ซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที 14   มิถุนายน 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.2
/ว801 ลว 11 มีนาคม 2551 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที อบต.จัดตัง
เอง และที อบต.รับโอนฯ ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ดังนี      
ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ วันที 10  มิถุนายน 2560    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ      จํานวน  31 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสีแจ              จํานวน  13 คน  
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านประอาง จํานวน   31 คน    
1.1.5 สนับสนุนค่าพัฒนาบุคลากร     จํานวน 8,000  บาท 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ        
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ  จํานวน      3     คน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสีแจ          จํานวน      1     คน  
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านประอาง จํานวน   2 คน 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ                              
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ค่าวัสดุ รวม 950,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที
ตําบลปราสาทเยอ  ทัง 3  แห่ง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ    
(จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                            

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอรี  แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพืนทีตําบลปราสาทเยอ  ทัง 3  แห่ง (จัดซือตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด)                            

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆเช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก  แก้วนํา ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีตําบลปราสาท
เยอ  ทัง 3  แห่ง  
(จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                           

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 770,100 บาท
1) ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน 619,199  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถม
ศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 แห่ง  จํานวน 260 วัน  (ซึงการ
ตังงบประมาณดังกล่าวเป็นการตังงบประมาณเผือในสัดส่วนกรณีทีเด็ก
เพิมขึนในอัตราร้อยละ 5 จากข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 60 แต่การเบิก
จ่ายให้เบิก-จ่ายตามยอดงบประมาณทีมีอยู่จริง)               
2) ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 150,901  บาท      
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน   260 วัน           
(ซึงการตังงบประมาณดังกล่าวเป็นการตังงบประมาณเผือในสัดส่วนกรณี
ทีเด็กเพิมขึนในอัตราร้อยละ 5 จากข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 60 แต่การ
เบิกจ่ายให้เบิก-จ่ายตามยอดงบประมาณทีมีอยู่จริง)                           

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ(ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที
ตําบลปราสาทเยอ  ทัง 3  แห่ง (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)     
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งบลงทุน รวม 184,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

1) เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน* 
จํานวน 16,000 บาท     
คุณลักษณะพืนฐาน         
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
   1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ          
   2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB           
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย         
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว        
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย     
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย                         

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน         
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- 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
จํานวน  1  เครือง  ๆ  เป็นเงินจํานวน  3,300  บาท ฐานอํานาจตาม
กระทรวง ICT เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                            
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ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือครุภัณฑ์การศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ จํานวน 165,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ (ดําเนินการจัดซือและจําแนก
รายการตามมติคณะกรรมการการจําแนกประเภท) (ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 หน้า 137 ลําดับที 5) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(1) เครืองเล่นบ้านน้อยสองชัน จํานวน 2 ตัว  จํานวน 64,000 บาท 
- เพือจัดซือครุภัณฑ์เครืองเล่นเด็ก บ้านน้อยสองชัน มีขนาดไม่น้อย
กว่า 178x302x174 ซม. จํานวน 2 ชุด โดยเครืองเล่นเด็กบ้านน้อยสอง
ชัน  
(2) เครืองเล่นอุโมงค์ตัวหนอนหลากสี     จํานวน 51,200  บาท
-เพือจัดซือครุภัณฑ์ เครืองเล่นเด็ก อุโมงค์ตัวหนอน มีขนาดไม่น้อย
กว่า 217x100x108 จํานวน 1 ชุด โดยเครืองเล่นเด็ก อุโมงค์ตัวหนอน    

(3) โดนัททรงตัวมหัศจรรย์ 1 ชุด มี 8 ชิน   จํานวน    2  ตัว    
จํานวน 50,000  บาท      
- ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า18x102x20 ซม. ลักษณะ
เป็นครึงวงกลม / ชิน                           

งบเงินอุดหนุน รวม 1,293,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,293,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,293,600 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จํานวน 4 แห่ง  จํานวน 1,293,600
 บาท 
เพือสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลถึงประถมศึกษา ใน
สังกัด สพฐ. ตามจํานวนเด็ก อัตรามือละ   20 บาทต่อคน   จํานวน  200 
วัน (ซึงการตังงบประมาณดังกล่าวเป็นการตังงบประมาณเผือในสัดส่วน
กรณีทีเด็กเพิมขึนในอัตราร้อยละ 5 จากข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย.60
 แต่การเบิกจ่ายให้เบิก-จ่ายตามยอดงบประมาณทีมีอยู่จริง                       
    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 162,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่า
ดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ       
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 140 ลําดับที 6)                           
    

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 145 ลําดับที 6)              
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โครงการทักษะชีวิตเรือง เพศศึกษารอบด้านเพือป้องกันการตังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในวัยรุ่น วัยเรียน

จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทักษะชีวิตเรือง เพศศึกษารอบด้านเพือ
ป้องกันการตังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น วัยเรียน และค่าดําเนินการ
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 168 ลําดับที 8
) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                               

งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 82,500 บาท

1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) จํานวน 82,500
 บาท   เพือใช้จ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรม สาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบล
ปราสาทเยอ จํานวน  11 หมู่บ้านๆ ละ  7,500 บาท                 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสทียากไร้ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาสทียากไร้  และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ       
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 142 ลําดับที 6)                           
    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,360,000 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 701,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  2  อัตรา            
-ผู้อํานวยการกองช่าง       จํานวน   1 อัตรา 
-นายช่างโยธา                 จํานวน   1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ หรือเงินทีให้ได้รับตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบลตามกฎหมาย                     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย                     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 195,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
กฎหมาย จํานวน 1 อัตรา             
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา      
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งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอืน แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)                    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้
รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานฯ                    

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 20,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น  ป้ายประชา
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาสําหรับพิธีการทีสําคัญของทางราชการ
ตามวาระและโอกาสต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุง ระบบ
ไฟฟ้า ค่าติดตังโทรศัพท์  ภายในสํานักงาน ค่าธรรมเนียมการรังวัดทีดิน
สาธารณะทีอยู่ในอํานาจหน้าทีในการดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ค่าจ้างเหมาบุคคล ฯลฯ          
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จํานวน 30,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ ทีส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด                     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ             
        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ                    

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้  ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)           
         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
ฟ้า สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้อง
ตลาดโดยประหยัด)                     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุ ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด)                    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ 

(จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                    

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสีแจ หมู่ที 8 - บ้านสลักได ตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 370,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม
.หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า  584 ตร.ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 176  ลําดับที 3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทเยอ ม.1-บ้านเขวาตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 396,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม
. ยาว 126.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม
. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 178 ลําดับที 10)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทเยอใต้ ม.2-ฝายตาเหมา จํานวน 494,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม
. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 178 ลําดับที 9)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกันตรุม ม.6 - บ้านสวาย จํานวน 297,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม
. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 114  ลําดับที 31)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายณรงค์ - หนองพิทักษ์ ม.9 จํานวน 269,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม
. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 118  ลําดับที 47)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายสี เกษี-ป่าช้าหลังโรงเรียน หมู่ที 5 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม
. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 114 ลําดับที 29)

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายนํากลางหมู่บ้าน บ้านคูสีแจ หมู่ที 7 จํานวน 165,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักสําเร็จรูป งานขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ดินถมกว้าง 0.70 ม. ยาว 31.00 ม. สูง 0.70 ม
. พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏ
ในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 121 ลําดับที 58)

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรอบหมู่บ้าน บ้านประอา
งเหนือ หมู่ที 11

จํานวน 428,400 บาท

ช่วงที 1 วางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.80 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดรายการ
ช่วงที 2 วางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.80 ม. ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดรายการ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 หน้า 120 ลําดับที 53)

โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพัง ม.4 จํานวน 201,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจร คสล
.กว้าง 0.80 ม. ยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบาย
นํา ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-
2564 หน้า 113 ลําดับที 25)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. นําท่วมขังหน้าบ้านนายง่า ทองเลิศ หมู่ที 
8

จํานวน 146,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 54.00 ม
. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีพืนที คสล
.ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
และรายละเอียดรายการ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 127
  ลําดับที 82)
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ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านปราสาทเยอตาเหมา - นานายถวิล ชินทอง หมู่ที 
2

จํานวน 218,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200.00 ม
. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ (ปรากฏ
ในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 109 ลําดับที 10)

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบักแซว หมู่ที 2 จํานวน 164,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม
. หนา 0.10 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการ  (ปรากฏ
ในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 109 ลําดับที 12)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ       
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 161 ลําดับที 1)                           
    

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และค่า
ดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ       
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 143 ลําดับที 7)                           
    

โครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ       
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 161 ลําดับที 2)                           
    

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน และค่าดําเนิน
การอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 131 ลําดับ
ที 2)                               
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการของรัฐบาล การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้าง
ความสามัคคีการดําเนินงานตามการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู่ "Thailand 4.0 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  
การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ โครงการตามนโยบายของ
รัฐบาลการจัดระเบียบสังคม และโครงการตามอํานาจหน้าที ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 160 ลําดับที 13)                         
      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล (กีฬาต้านยาเสพติด) จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล (กีฬา
ต้านยาเสพติด) และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 135 ลําดับที 6)                           

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และค่าดําเนิน
การอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 136 ลําดับ
ที 1)                           

โครงการสนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประจําตําบลเพือไปแข่งขันทุกระดับ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประจําตําบล
เพือไปแข่งขันทุกระดับ และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ     
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 135 ลําดับที 7)                           

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และค่า
ดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ         
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 134 ลําดับที 2)                           

โครงการอนุรักษ์ ฟืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของตําบลปราสาทเยอ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ ฟืนฟู และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมของตําบลปราสาทเยอ และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 189 ลําดับที 2)                           
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง   จํานวน     15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานดอกลําดวนบาน                      
        

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้าพันธุ์ วัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  และวัสดุ
อืนๆ เกียวกับการเกษตร ฯลฯ                                

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง
แวดล้อม และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ     
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 145 ลําดับที 7)                           
    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพฯ และค่าดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 หน้า 131 ลําดับที 4)                           
    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,840,265 บาท
งบกลาง รวม 8,840,265 บาท
งบกลาง รวม 8,840,265 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนักงานจ้างตาม
อัตราทีทางราชการกําหนด                                

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,188,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้สูงอายุ รวม 12 เดือน                                
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการทีแพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ รวม 12
 เดือน                                

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวม 12
 เดือน                                

สํารองจ่าย จํานวน 404,357 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสําหรับช่วยเหลือ
ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอืนๆ ฯลฯ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้อง
จ่าย หรือเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ
กรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี                                

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 146,038 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการบํานาญส่วนท้อง
ถิน (กบท.)                                

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 25,470 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา ทีเกษียณอายุ
ราชการ                                
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